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Amendamentul 1
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că regiunea Mării Negre este o 
zonă crucială din punct de vedere strategic 
și că o strategie UE cu privire la Marea 
Neagră este esențială pentru dezvoltarea 
durabilă și coordonată a acesteia;

1. consideră că regiunea Mării Negre este o 
zonă crucială din punct de vedere strategic 
și că o strategie UE cu privire la Marea 
Neagră este esențială pentru dezvoltarea 
durabilă și coordonată a acesteia, precum 
și pentru stabilitatea și securitatea acestei 
regiuni și a întregii UE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că regiunea Mării Negre este o 
zonă crucială din punct de vedere strategic 
și că o strategie UE cu privire la Marea 
Neagră este esențială pentru dezvoltarea 
durabilă și coordonată a acesteia;

1. consideră că regiunea Mării Negre este o 
zonă crucială din punct de vedere strategic 
și că o strategie UE cu privire la Marea 
Neagră va contribui la realizarea 
obiectivelor integrării europene, fiind, 
totodată, esențială pentru dezvoltarea 
durabilă și coordonată a regiunii;

Or. fr

Amendamentul 3
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că regiunea Mării Negre este o 1. consideră că regiunea Mării Negre este o 
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zonă crucială din punct de vedere strategic 
și că o strategie UE cu privire la Marea 
Neagră este esențială pentru dezvoltarea 
durabilă și coordonată a acesteia;

zonă crucială din punct de vedere strategic 
și că o strategie UE cu privire la Marea 
Neagră este esențială pentru dezvoltarea 
durabilă și coordonată a acesteia;
consideră important să se asigure faptul 
că această inițiativă are la bază interesele 
tuturor partenerilor;

Or. lt

Amendamentul 4
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, dar și 
prin înființarea unor organizații noi, dacă 
este necesar, cu scopul de a identifica 
problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală și de o manieră 
constructivă a tuturor țărilor vizate; face 
un apel la cooperare între toate regiunile în 
cauză, prin implicarea organizațiilor 
existente, precum OCEMN, APCEMN și 
Comisia Mării Negre, dar și prin înființarea 
unor organizații noi, dacă este necesar, cu 
scopul de a identifica problemele comune 
și resursele disponibile, precum și 
domeniile în care acțiunea coordonată 
poate aduce beneficii semnificative;
consideră totuși esențială definirea 
domeniilor de responsabilitate ale 
acestora pentru a evita suprapunerea 
competențelor între diferitele niveluri de 
guvernare și a asigura rapiditatea 
procesului de implementare;

Or. en

Amendamentul 5
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, dar și 
prin înființarea unor organizații noi, dacă 
este necesar, cu scopul de a identifica 
problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, pentru
a identifica problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

Or. de

Amendamentul 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, dar și 
prin înființarea unor organizații noi, dacă 
este necesar, cu scopul de a identifica 
problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
incluzând atât țările UE, cât și cele din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, dar și 
prin înființarea unor organizații noi, dacă 
este necesar, cu scopul de a identifica 
problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

Or. de
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Amendamentul 7
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, dar și 
prin înființarea unor organizații noi, dacă 
este necesar, cu scopul de a identifica 
problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, cu 
scopul de a identifica problemele comune 
și resursele disponibile, precum și 
domeniile în care acțiunea coordonată 
poate aduce beneficii semnificative;

Or. lt

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

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, dar și 
prin înființarea unor organizații noi, dacă 
este necesar, cu scopul de a identifica 
problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză și subliniază 
importanța participării părților interesate 
la toate nivelurile de guvernanță pentru a 
asigura succesul unei abordări integrate, 
prin implicarea organizațiilor existente, 
precum OCEMN, APCEMN și Comisia 
Mării Negre, dar și prin înființarea unor 
organizații noi, dacă este necesar, cu 
scopul de a identifica împreună 
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problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

Or. fr

Amendamentul 9
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, dar și 
prin înființarea unor organizații noi, dacă 
este necesar, cu scopul de a identifica 
problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

2. consideră că pentru a lansa o strategie 
eficace pentru Marea Neagră este vitală 
implicarea totală a tuturor țărilor vizate, 
fără nicio distincție între țările UE și din 
afara UE; face un apel la cooperare între 
toate regiunile în cauză, prin implicarea 
organizațiilor existente, precum OCEMN, 
APCEMN și Comisia Mării Negre, dar și 
prin înființarea unor organizații noi, dacă 
este necesar, cu scopul de a identifica 
problemele comune și resursele 
disponibile, precum și domeniile în care 
acțiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative; consideră esențială 
corelarea cu alte strategii elaborate la 
nivel european, cum ar fi Strategia UE 
privind Dunărea;

Or. ro

Amendamentul 10
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. împărtășește opinia exprimată de 
Comisia Europeană în mai multe rânduri 
cu privire la dezvoltarea macro-
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regiunilor: nu instituții noi, nu norme 
noi, nu surse de finanțare noi; 

Or. it

Amendamentul 11
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 2 – paragraful 1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

salută în acest context publicarea viitoare 
a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 
și invită statele membre vizate să 
elaboreze proiecte referitoare la Marea 
Neagră întrucât cele două regiuni sunt 
interconectate din punct de vedere 
teritorial și economic;

Or. en

Amendamentul 12
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 
politicii de coeziune a UE; în special, 
consideră că ar trebui promovată
cooperarea transfrontalieră între regiuni, 
pentru a aborda problemele comune prin 
acțiuni integrate;

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 
politicii europene de vecinătate, precum și 
promovarea cooperării transfrontaliere 
între regiuni;

Or. de
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Amendamentul 13
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 
politicii de coeziune a UE; în special, 
consideră că ar trebui promovată
cooperarea transfrontalieră între regiuni, 
pentru a aborda problemele comune prin 
acțiuni integrate;

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 
politicii de coeziune a UE; în special, 
consideră că ar trebui intensificată
cooperarea transfrontalieră între regiuni în 
cadrul obiectivului privind cooperarea 
teritorială, pentru a aborda problemele 
comune prin acțiuni integrate; recomandă 
acordarea unui buget suficient din 
Programul operațional comun pentru 
bazinul Mării Negre pentru următoarea 
perioadă de programare pentru a aborda 
în totalitate și în mod continuu obiectivele 
enunțate în Documentul de strategie 
IEVP/CTF pentru perioada 2007-2013; 
subliniază faptul că ar trebui garantate 
condiții egale de candidatură, dând 
posibilitatea fiecărei persoane juridice din 
orice stat participant să candideze ca 
solicitant principal; consideră că toate 
țările înscrise în Programul operațional 
comun pentru bazinul Mării Negre ar 
trebui implicate și încurajate să participe 
activ în viitoarea perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 14
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 
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politicii de coeziune a UE; în special, 
consideră că ar trebui promovată 
cooperarea transfrontalieră între regiuni, 
pentru a aborda problemele comune prin 
acțiuni integrate;

politicii de coeziune a UE, care pot 
contribui la obținerea unor rezultate 
concrete, facilitând, totodată, procesul de 
consolidare a resurselor pentru regiunile 
rămase în urmă; în special, consideră că ar 
trebui promovată cooperarea 
transfrontalieră între regiuni, pentru a face 
schimburi de practici recomandate și a 
aborda problemele comune prin acțiuni 
integrate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 
politicii de coeziune a UE; în special, 
consideră că ar trebui promovată 
cooperarea transfrontalieră între regiuni, 
pentru a aborda problemele comune prin 
acțiuni integrate;

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 
politicii de coeziune a UE; în special, 
consideră că ar trebui promovată 
cooperarea transfrontalieră între regiuni, 
pentru a aborda problemele comune prin 
acțiuni integrate; subliniază faptul că 
Gruparea europeană de cooperare 
teritorială (GECT) oferă un cadru de 
colaborare potrivit pentru o guvernanță 
structurată, pe mai multe nivele; solicită 
Comisiei să reflecteze asupra unor 
modalități de a coordona mai bine 
diferitele instrumente europene de 
cooperare transfrontalieră la granițele 
externe ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 16
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 
politicii de coeziune a UE; în special, 
consideră că ar trebui promovată 
cooperarea transfrontalieră între regiuni, 
pentru a aborda problemele comune prin 
acțiuni integrate;

3. încurajează formularea, în contextul 
Strategiei, a unei abordări integrate și 
utilizarea principiilor încetățenite ale 
politicii de coeziune a UE; în special, 
consideră că ar trebui promovată 
cooperarea transfrontalieră între regiuni, 
pentru a aborda problemele comune prin 
acțiuni integrate; susține continuarea 
programelor cu sprijin din partea 
Instrumentului European pentru 
Vecinătate și Parteneriat și creșterea 
fondurilor alocate pentru Programul 
Operațional Marea Neagra;

Or. ro

Amendamentul 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. încurajează dezvoltarea sinergiilor 
între diferitele politici ale Uniunii care se 
regăsesc în cadrul strategiei, îndeosebi 
fondurile structurale, Programul-cadru 
de cercetare și dezvoltare și Rețelele de 
transport transeuropene;

Or. fr

Amendamentul 18
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că strategia nu trebuie 
finanțată printr-o nouă linie bugetară, ci 
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prin punerea în comun a unor politici 
existente ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 19
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și regiunilor să 
promoveze proiecte de schimburi 
interpersonale în cadrul cooperării 
transfrontaliere și să asigure și să 
suplimenteze instrumentul financiar al 
Fondului pentru mici proiecte;

Or. en

Amendamentul 20
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște importanța autorităților 
regionale și locale și a părților interesate 
pentru conceperea și implementarea 
strategiei, având în vedere legătura 
strânsă a acestora cu teritoriul și cu 
populația; de aceea, solicită identificarea 
nevoilor acestora și implicarea lor totală 
în strategie;

Or. en
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Amendamentul 21
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că schimbul de 
practici recomandate între regiuni este de 
o importanță centrală pentru toate 
domeniile de cooperare; regiunile cu o 
experiență mai mare în elaborarea și 
implementare proiectelor pot ajuta alte 
regiuni să își îmbunătățească 
performanțele;

Or. en

Amendamentul 22
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că ameliorarea capacității 
administrative a tuturor părților implicate 
la nivel regional și local este de o 
importanță centrală pentru a asigura 
implementarea eficientă și gestiunea 
financiară corectă a proiectelor UE, o mai 
mare transparență și responsabilitate și o 
dezvoltare teritorială echilibrată în 
regiune;

Or. en

Amendamentul 23
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază necesitatea creșterii 
sinergiilor între instrumentele financiare 
comunitare relevante pentru a asigura 
sustenabilitatea acțiunilor finanțare; în 
acest mod, oportunitățile create printr-o 
inițiativă de dezvoltare economică pot fi 
preluate de o inițiativă complementară;

Or. en

Amendamentul 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
negociate între toate țările vizate din zona 
Mării Negre și că ar trebui asigurată 
coordonarea îndeosebi pentru proiectele 
RTT-T și proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor;

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
convenite între țările vizate din zona Mării 
Negre și că ar trebui asigurată coordonarea 
îndeosebi pentru proiectele RTT-T și 
proiectele referitoare la dezvoltarea 
porturilor;

Or. de

Amendamentul 25
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
negociate între toate țările vizate din zona 
Mării Negre și că ar trebui asigurată 
coordonarea îndeosebi pentru proiectele 

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
negociate între toate țările vizate din zona 
Mării Negre și că ar trebui asigurată 
coordonarea îndeosebi pentru proiectele 



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

RO

RTT-T și proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor;

RTT-T și proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor luând în 
considerare și necesitatea conectării cu 
hinterland-ul acestora;

Or. en

Amendamentul 26
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
negociate între toate țările vizate din zona 
Mării Negre și că ar trebui asigurată 
coordonarea îndeosebi pentru proiectele 
RTT-T și proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor;

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
negociate între toate țările vizate din zona 
Mării Negre și că ar trebui asigurată 
coordonarea îndeosebi pentru proiectele 
RTT-T și proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor; subliniază 
importanța îmbunătățirii operațiunilor de 
transport de marfă intermodale, prin 
integrarea navigației de coastă în logistica 
transporturilor, printr-o ameliorare a 
operațiunilor portuare și o eficientizare a 
legăturilor cu hinterland-ul;

Or. en

Amendamentul 27
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
negociate între toate țările vizate din zona 
Mării Negre și că ar trebui asigurată 
coordonarea îndeosebi pentru proiectele 

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
negociate între toate țările vizate din zona 
Mării Negre și că ar trebui asigurată 
coordonarea îndeosebi pentru proiectele 
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RTT-T și proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor;

RTT-T și proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor; consideră că UE 
trebuie să continue cooperare cu 
partenerii regionali în legătură cu 
creșterea siguranței infrastructurilor, 
modernizarea infrastructurii existente și 
crearea unor infrastructuri noi;

Or. lt

Amendamentul 28
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
negociate între toate țările vizate din zona 
Mării Negre și că ar trebui asigurată 
coordonarea îndeosebi pentru proiectele 
RTT-T și proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor;

4. apreciază că toate proiectele de 
infrastructură, fie în domeniul 
transportului, fie în cel al energiei, ar trebui 
negociate între toate țările vizate din zona 
Mării Negre și că ar trebui asigurată 
coordonarea îndeosebi pentru proiectele 
RTT-T și proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor; solicită 
coordonarea eficace a operațiunilor de 
căutare și salvare din Bazinul Mării 
Negre și instituirea unei strategii privind 
supravegherea în zona Mării Negre;

Or. en

Amendamentul 29
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4 a. solicită Comisiei să acorde prioritate 
cerințelor privind eficiența energetică și 
protecția mediului și a climei cu ocazia 
finanțării proiectelor de infrastructură în 
regiunea Mării Negre;
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Amendamentul 30
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța proiectelor din 
coridorul sudic, având în vedere 
obiectivul de bază al UE de diversificare a 
canalelor de aprovizionare cu energie; 

Or. it

Amendamentul 31
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. având în vedere importanța regiunii 
Mării Negre pentru aprovizionarea cu 
energie a Europei, consideră esențială 
evaluarea cuprinzătoare a tuturor 
beneficiilor și implicațiilor ecologice ale 
proiectelor aflate în plan și ale celor 
viitoare în domeniul energiei; consideră că 
ar trebui luate toate măsurile posibile 
pentru a facilita o reacție promptă și 
eficace la toate potențialele dezastre sau
accidente tehnice cu impact asupra 
mediului; în această privință, consideră 
crucial ca toate țările și regiunile implicate 
să se pună de acord cu mult timp înainte în 
privința modului de a trata aceste 
evenimente din punct de vedere ecologic, 
economic și tehnic;

5. având în vedere importanța regiunii 
Mării Negre pentru aprovizionarea cu 
energie a Europei, consideră esențială 
evaluarea cuprinzătoare a tuturor 
beneficiilor și implicațiilor ecologice ale 
proiectelor aflate în plan și ale celor 
viitoare în domeniul energiei; în această 
privință, consideră crucial ca, pentru a fi 
pregătite pentru toate potențialele dezastre 
și accidente tehnice cu impact asupra 
mediului, toate țările și regiunile implicate 
să se pună de acord cu mult timp înainte în 
privința modului de a trata aceste 
evenimente din punct de vedere ecologic, 
economic și tehnic;

Or. de
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Amendamentul 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. având în vedere importanța regiunii 
Mării Negre pentru aprovizionarea cu 
energie a Europei, consideră esențială 
evaluarea cuprinzătoare a tuturor 
beneficiilor și implicațiilor ecologice ale 
proiectelor aflate în plan și ale celor 
viitoare în domeniul energiei; consideră că 
ar trebui luate toate măsurile posibile 
pentru a facilita o reacție promptă și 
eficace la toate potențialele dezastre sau 
accidente tehnice cu impact asupra 
mediului; în această privință, consideră 
crucial ca toate țările și regiunile implicate 
să se pună de acord cu mult timp înainte în 
privința modului de a trata aceste 
evenimente din punct de vedere ecologic, 
economic și tehnic;

5. având în vedere importanța regiunii 
Mării Negre pentru aprovizionarea cu 
energie a Europei, consideră esențială 
evaluarea cuprinzătoare a tuturor 
beneficiilor și implicațiilor ecologice ale 
proiectelor aflate în plan și ale celor 
viitoare în domeniul energiei; consideră că 
ar trebui luate toate măsurile posibile 
pentru a facilita o reacție promptă și 
eficace la toate potențialele dezastre sau 
accidente tehnice cu impact asupra 
mediului; în această privință, consideră 
crucial ca toate țările și regiunile implicate 
să se pună de acord acum în privința 
modului de a trata aceste evenimente din 
punct de vedere ecologic, economic și 
tehnic;

Or. de

Amendamentul 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. având în vedere importanța regiunii 
Mării Negre pentru aprovizionarea cu 
energie a Europei, consideră esențială 
evaluarea cuprinzătoare a tuturor
beneficiilor și implicațiilor ecologice ale 
proiectelor aflate în plan și ale celor 
viitoare în domeniul energiei; consideră că 
ar trebui luate toate măsurile posibile 
pentru a facilita o reacție promptă și 
eficace la toate potențialele dezastre sau 
accidente tehnice cu impact asupra 

5. având în vedere importanța regiunii 
Mării Negre pentru aprovizionarea cu 
energie a Europei, consideră esențială 
evaluarea cuprinzătoare a beneficiilor și 
implicațiilor ecologice ale proiectelor 
aflate în plan și ale celor viitoare în 
domeniul energiei; consideră că ar trebui 
luate toate măsurile posibile pentru a 
facilita o reacție promptă și eficace la toate 
potențialele dezastre sau accidente tehnice 
cu impact asupra mediului; în această 
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mediului; în această privință, consideră 
crucial ca toate țările și regiunile implicate 
să se pună de acord cu mult timp înainte în 
privința modului de a trata aceste 
evenimente din punct de vedere ecologic, 
economic și tehnic;

privință, consideră crucial ca toate țările și 
regiunile implicate să se pună de acord cu 
mult timp înainte în privința modului de a 
trata aceste evenimente din punct de vedere 
ecologic, economic și tehnic;

Or. fr

Amendamentul 34
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. salută crearea Euroregiunii Mării 
Negre; consideră că Euroregiunea poate 
contribui la stimularea procesului 
democratic, la promovarea bunei 
guvernanțe și creșterea securității și 
stabilității în regiune, putând stimula, 
totodată, dezvoltarea durabilă prin 
intensificarea cooperării și a coeziunii 
sociale și economice;

Or. fr

Amendamentul 35
Elie Hoarau

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. având în vedere că Marea Neagră este 
foarte poluată și că poluarea nu cunoaște 
granițe, face un apel pentru găsirea unei 
soluții comune la această problemă prin 
utilizarea tuturor instrumentelor existente 
și pe baza standardelor UE.

6. având în vedere că Marea Neagră, 
cândva o zonă de pescuit foarte 
productivă, este în prezent în pragul unui 
dezastru ecologic din cauza exploatării 
excesive a resurselor, a eutroficării și a 
eliminării de substanțe toxice în apele 
sale, principalele surse de poluare fiind 
râurile care se varsă în ea și activitățile 
orașelor, porturilor și industriilor de pe 
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țărmurile sale, precum și deșeurile și 
apele reziduale deversate de acestea, și 
având în vedere că poluarea nu cunoaște 
granițe, face un apel pentru utilizarea 
tuturor instrumentelor existente pentru a 
implementa un plan, pe baza standardelor 
UE, pentru salvarea ecologică a Mării 
Negre;

Or. fr

Amendamentul 36
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. având în vedere că Marea Neagră este 
foarte poluată și că poluarea nu cunoaște 
granițe, face un apel pentru găsirea unei 
soluții comune la această problemă prin 
utilizarea tuturor instrumentelor existente 
și pe baza standardelor UE.

6. având în vedere că Marea Neagră este 
foarte poluată și că poluarea nu cunoaște 
granițe, face un apel pentru găsirea unei 
soluții comune la această problemă prin 
utilizarea tuturor instrumentelor existente 
și pe baza standardelor UE pentru toate 
țările de la Marea Neagră.

Or. en

Amendamentul 37
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. având în vedere că Marea Neagră este 
foarte poluată și că poluarea nu cunoaște 
granițe, face un apel pentru găsirea unei 
soluții comune la această problemă prin 
utilizarea tuturor instrumentelor existente 
și pe baza standardelor UE.

6. având în vedere că Marea Neagră este 
foarte poluată și că poluarea nu cunoaște 
granițe, face un apel pentru găsirea unei 
soluții comune la această problemă prin 
utilizarea tuturor instrumentelor existente 
și pe baza standardelor UE, cu scopul de a 
combate și a reduce poluarea, precum și 
de a proteja în viitor mediul înconjurător 
prin prevenire.
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Amendamentul 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. având în vedere că Marea Neagră este 
foarte poluată și că poluarea nu cunoaște 
granițe, face un apel pentru găsirea unei 
soluții comune la această problemă prin 
utilizarea tuturor instrumentelor existente 
și pe baza standardelor UE.

6. având în vedere că Marea Neagră este 
foarte poluată și că poluarea nu cunoaște 
granițe, face un apel pentru găsirea unei 
soluții comune la această problemă prin 
utilizarea tuturor instrumentelor existente 
și pe baza standardelor UE, eliminând 
substanțele poluante existente și 
împiedicând poluarea pe viitor.

Or. de

Amendamentul 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. apreciază că, proiectele vizate de țările 
din zona Mării Negre pot contribui la 
dezvoltarea socio-economică cu accent pe 
diversificarea activităților economice, 
intensificarea colaborării în domeniul 
educației și cercetării, protecției 
resurselor naturale, dar și la 
îmbunătățirea cooperării pentru întărirea 
securității în zonă și a luptei împotriva 
criminalității transfrontaliere.

Or. ro
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Amendamentul 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. susține încurajarea, în cadrul 
Stategiei, a valorificării resurselor 
ambientale naturale (patrimoniul piscicol, 
bio-diversitatea, etc), a patrimoniului 
cultural (tradiții și experiențe profesionale 
acumulate, crearea de noi specializări), 
dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești 
și îmbunătățirea calității vieții în aceste 
zone, încurajarea constituirii 
parteneriatelor locale și regionale și 
apreciază că, Strategia Mării Negre 
trebuie să contribuie la modernizarea 
porturilor maritime existente, 
modernizarea serviciilor portuare cu 
respectarea standardelor de siguranță și 
protecție a mediului;

Or. ro

Amendamentul 41
Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. având în vedere pescuitul excesiv în 
Marea Neagră, solicită convenirea unor 
măsuri imediate pentru a proteja 
diversitatea speciilor; 

Or. de
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Amendamentul 42
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. sustine dezvoltarea de instrumente 
financiare inovatoare care să facă 
posibilă funcționarea unor companii 
private mixte in regiune;

Or. ro

Amendamentul 43
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că efectele schimbărilor 
climatice asupra regiunii Mării Negre, 
asupra populației și economiei pun 
probleme serioase în ceea ce privește noile 
posibilități de dezvoltare și, de aceea ar 
trebui susținută și încurajată și mai mult 
intensificarea cooperării între țările 
riverane la Marea Neagră, mai ales în 
domeniul elaborării unor măsuri de 
adaptare și atenuare în anticiparea 
situațiilor de urgență;

Or. en

Amendamentul 44
Andrey Kovatchev

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că patrimoniul bogat de 
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situri culturale și habitate întâlnit pe tot 
cuprinsul regiunii Mării Negre este poate 
cea mai grăitoare dovadă a diversității 
impresionante a acesteia; consideră că 
utilizarea și conservarea grijulie și 
integrată a acestor bogății poate contribui 
la realizarea obiectivului noii strategii de 
a asigura că marketing-ul și branding-ul 
regional comun pun în valoare întreaga 
gamă de calități pe care le are de oferit 
această regiune.

Or. en


