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Predlog spremembe 1
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je črnomorsko območje 
strateško pomembno območje ter misli, da 
je strategija EU za Črno morje bistvena za 
njen trajnostni in usklajen razvoj;

1. meni, da je črnomorsko območje 
strateško pomembno območje ter misli, da 
je strategija EU za Črno morje bistvena za 
njen trajnostni in usklajen razvoj ter za 
stabilnost in varnost regije in celotne EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je črnomorsko območje 
strateško pomembno območje ter misli, da 
je strategija EU za Črno morje bistvena za 
njen trajnostni in usklajen razvoj;

1. meni, da je črnomorsko območje 
strateško pomembno območje ter misli, da 
strategija EU za Črno morje prispeva k 
uresničenju ciljev evropskega povezovanja 
in je bistvena za trajnostni in usklajen 
razvoj regije;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je črnomorsko območje 
strateško pomembno območje ter misli, da 
je strategija EU za Črno morje bistvena za 
njen trajnostni in usklajen razvoj;

1. meni, da je črnomorsko območje 
strateško pomembno območje ter misli, da 
je strategija EU za Črno morje bistvena za 
njen trajnostni in usklajen razvoj; meni, da 
je pomembno zagotoviti, da ta pobuda 
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temelji na interesih vseh partnerjev;

Or. lt
Predlog spremembe 4
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 
državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z 
vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, ter tudi z vzpostavljanjem novih 
organizacij, kjer se to zdi potrebno, z 
namenom identificiranja skupnih izzivov in 
razpoložljivih sredstev kot tudi področij, 
kjer lahko usklajeni ukrepi prinesejo 
znatno dodano vrednost;

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna in konstruktivna 
vključitev vseh zadevnih držav; poziva k 
sodelovanju med vsemi zadevnimi regijami 
z vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, ter tudi z vzpostavljanjem novih 
organizacij, kjer se to zdi potrebno, z 
namenom identificiranja skupnih izzivov in 
razpoložljivih sredstev kot tudi področij, 
kjer lahko usklajeni ukrepi prinesejo 
znatno dodano vrednost; vendar meni, da 
je nujno treba opredeliti njihova območja 
odgovornosti, da bi preprečili prekrivanje 
pristojnosti med različnimi stopnjami 
vladanja in zagotovili hiter proces 
izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 5
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 
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državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z 
vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, ter tudi z vzpostavljanjem novih 
organizacij, kjer se to zdi potrebno, z 
namenom identificiranja skupnih izzivov 
in razpoložljivih sredstev kot tudi področij, 
kjer lahko usklajeni ukrepi prinesejo 
znatno dodano vrednost;

državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z 
vključevanjem že obstoječih organizacij,
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, da bi opredelili skupne izzive in 
razpoložljiva sredstva ter področja, kjer 
lahko usklajeni ukrepi prinesejo znatno 
dodano vrednost;

Or. de

Predlog spremembe 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 
državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z 
vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, ter tudi z vzpostavljanjem novih 
organizacij, kjer se to zdi potrebno, z 
namenom identificiranja skupnih izzivov in 
razpoložljivih sredstev kot tudi področij, 
kjer lahko usklajeni ukrepi prinesejo 
znatno dodano vrednost;

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, tako držav članic EU kot držav, ki 
niso članice EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z
vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, ter tudi z vzpostavljanjem novih 
organizacij, kjer se to zdi potrebno, z 
namenom identificiranja skupnih izzivov in 
razpoložljivih sredstev kot tudi področij, 
kjer lahko usklajeni ukrepi prinesejo 
znatno dodano vrednost;

Or. de
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Predlog spremembe 7
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 
državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z 
vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, ter tudi z vzpostavljanjem novih 
organizacij, kjer se to zdi potrebno, z 
namenom identificiranja skupnih izzivov in 
razpoložljivih sredstev kot tudi področij, 
kjer lahko usklajeni ukrepi prinesejo 
znatno dodano vrednost;

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 
državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z 
vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, z namenom identificiranja skupnih 
izzivov in razpoložljivih sredstev kot tudi 
področij, kjer lahko usklajeni ukrepi 
prinesejo znatno dodano vrednost;

Or. lt

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 
državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z 
vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 
državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami in vztraja 
pri sodelovanju akterjev pri vseh ravneh 
vodenja, da se zagotovi uspeh celovitega 
pristopa z vključevanjem že obstoječih 
organizacij kot so Organizacija za 
črnomorsko gospodarsko sodelovanje, 
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morje, ter tudi z vzpostavljanjem novih 
organizacij, kjer se to zdi potrebno, z 
namenom identificiranja skupnih izzivov in 
razpoložljivih sredstev kot tudi področij, 
kjer lahko usklajeni ukrepi prinesejo 
znatno dodano vrednost;

parlamentarna skupščina Organizacije za 
črnomorsko gospodarsko sodelovanje in 
odbor za Črno morje, ter tudi z 
vzpostavljanjem novih organizacij, kjer se 
to zdi potrebno, z namenom identificiranja 
vseh skupnih izzivov in razpoložljivih 
sredstev kot tudi področij, kjer lahko 
usklajeni ukrepi prinesejo znatno dodano 
vrednost;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 
državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z 
vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, ter tudi z vzpostavljanjem novih 
organizacij, kjer se to zdi potrebno, z 
namenom identificiranja skupnih izzivov in 
razpoložljivih sredstev kot tudi področij, 
kjer lahko usklajeni ukrepi prinesejo 
znatno dodano vrednost;

2. verjame, da je za začetek učinkovite 
strategije za Črno morje bistvenega 
pomena popolna vključitev vseh zadevnih 
držav, brez ločevanja med državami EU in 
državami izven EU; poziva k sodelovanju 
med vsemi zadevnimi regijami z 
vključevanjem že obstoječih organizacij 
kot so Organizacija za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno 
morje, ter tudi z vzpostavljanjem novih 
organizacij, kjer se to zdi potrebno, z 
namenom identificiranja skupnih izzivov in 
razpoložljivih sredstev kot tudi področij, 
kjer lahko usklajeni ukrepi prinesejo 
znatno dodano vrednost; meni, da je 
bistvenega pomena povezovanje z drugimi 
strategijami, razvitimi na ravni EU, na 
primer s strategijo EU za Donavo; 

Or. ro
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Predlog spremembe 10
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. se strinja s stališčem, ki ga je ob 
številnih priložnostih izrazila Evropska 
komisija, v zvezi z razvojem makroregij: 
odklanja nove institucije, nove predpise, 
nove vire financiranja; 

Or. it

Predlog spremembe 11
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

glede tega pozdravlja prihodnjo objavo 
strategije EU za donavsko regijo in poziva 
zadevne države članice, naj pripravijo 
projekte, povezane s Črnim morjem, saj 
sta regiji ozemeljsko in gospodarsko 
povezani;

Or. en

Predlog spremembe 12
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel kohezijske politike EU; zlasti 
verjame, da je treba spodbujati čezmejno 
sodelovanje med regijami, da se rešujejo 

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel sosedske politike ter spodbujanje 
čezmejnega sodelovanja regij;
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skupne težave z usklajenimi ukrepi;

Or. de

Predlog spremembe 13
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel kohezijske politike EU; zlasti 
verjame, da je treba spodbujati čezmejno 
sodelovanje med regijami, da se rešujejo 
skupne težave z usklajenimi ukrepi;

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel kohezijske politike EU; zlasti 
verjame, da je treba v okviru cilja 
ozemeljskega sodelovanja razširiti
čezmejno sodelovanje med regijami, da se 
rešujejo skupne težave z usklajenimi 
ukrepi; priporoča, da se za skupni 
operativni program za črnomorsko 
območje predvidi zadostni proračun za 
naslednje programsko obdobje, da bi v 
celoti obravnavali in še naprej izpolnjevali 
vse cilje iz strateškega dokumenta 
čezmejnega sodelovanja v okviru 
evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva za obdobje 2007–2013;
poudarja, da je treba zagotoviti enake 
pogoje prijave, saj se lahko katera koli 
pravna oseba iz vseh udeleženih držav v 
območju programa prijavi kot vodilni 
vlagatelj; meni, da bi morale biti vse 
države iz operativnega programa za 
črnomorsko območje vključene in jih je 
treba spodbujati k aktivnemu sodelovanju 
v naslednjem programskem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 14
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel kohezijske politike EU; zlasti 
verjame, da je treba spodbujati čezmejno
sodelovanje med regijami, da se rešujejo 
skupne težave z usklajenimi ukrepi;

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel kohezijske politike EU, kar lahko 
prispeva k učinkovitim rezultatom in 
omogoča proces gradnje zmogljivosti za 
regije, ki zaostajajo v razvoju; zlasti 
verjame, da je treba spodbujati čezmejno 
sodelovanje med regijami, da se izmenjajo 
najboljše prakse in rešujejo skupne težave 
z usklajenimi ukrepi;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel kohezijske politike EU; zlasti 
verjame, da je treba spodbujati čezmejno 
sodelovanje med regijami, da se rešujejo 
skupne težave z usklajenimi ukrepi;

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel kohezijske politike EU; zlasti 
verjame, da je treba spodbujati čezmejno 
sodelovanje med regijami, da se rešujejo 
skupne težave z usklajenimi ukrepi;
opozarja, da evropsko združenje za 
teritorialno sodelovanje ponuja primeren 
okvir sodelovanja za zagotovitev 
strukturiranega vodenja na več ravneh; 
poziva Komisijo, naj razmisli o boljšem 
usklajevanju različnih evropskih 
instrumentov, ki omogočajo čezmejno 
sodelovanje na zunanjih mejah Evropske 
unije;

Or. fr
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Predlog spremembe 16
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel kohezijske politike EU; zlasti 
verjame, da je treba spodbujati čezmejno 
sodelovanje med regijami, da se rešujejo 
skupne težave z usklajenimi ukrepi;

3. v okviru strategije spodbuja razvoj 
celostnega pristopa in uporabo ustaljenih 
načel kohezijske politike EU; zlasti 
verjame, da je treba spodbujati čezmejno 
sodelovanje med regijami, da se rešujejo 
skupne težave z usklajenimi ukrepi;
podpira nadaljevanje programov, ki se 
financirajo v okviru Evropskega 
instrumenta sosedstva in partnerstva, ter 
povečanje financiranja, dodeljenega za 
operativni program Črno morje;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. spodbuja razvoj sinergij med 
različnimi politikami Unije, ki so 
vključene v področje delovanja strategije, 
zlasti strukturni skladi, okvirni program 
za raziskave in razvoj ter vseevropska 
prometna omrežja;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. meni, da strategija ne sme biti 
financirana iz nove vrstice evropskega 
proračuna, ampak mora omogočati 
povezovanje v mreže že obstoječih politik 
Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Mihailis Tremopulus (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo in regije, naj v 
čezmejnem sodelovanju spodbujajo 
medčloveške projekte ter zagotovijo in 
povečajo finančni instrument sklada za 
manjše projekte;

Or. en

Predlog spremembe 20
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. priznava pomembnost regionalnih in 
lokalnih organov in interesnih skupin za 
načrtovanje in izvajanje strategije, saj so 
tesno povezani z ozemljem in ljudmi; zato 
poziva k opredelitvi njihovih potreb in k 
njihovi popolni vključenosti v strategijo;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poudarja, da je izmenjava najboljših 
praks med regijami bistvenega pomena za 
vsa področja sodelovanja; regije, ki imajo 
dolge izkušnje z razvojem in izvajanjem 
projektov, bi lahko drugim regijam 
pomagale pri izboljšanju njihovega 
delovanja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. meni, da je izboljšanje upravne 
zmogljivosti vseh lokalnih in regionalnih 
interesnih strani v črnomorski regiji 
bistvenega pomena, da bi zagotovili 
učinkovito izvajanje in dobro finančno 
poslovodenje projektov EU, večjo 
preglednost in odgovornost ter 
uravnotežen ozemeljski razvoj celega 
območja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 c. poudarja, da so potrebne večje 
sinergije med zadevnimi finančnimi 
instrumenti Skupnosti, da bi zagotovili 
trajnost financiranih ukrepov; tako bi 
priložnosti, ki jih ustvari določena pobuda 
za gospodarski razvoj, lahko prevzela 
druga dodatna pobuda.

Or. en

Predlog spremembe 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, pogajanja potekati med vsemi
zadevnimi črnomorskimi državami, in da je 
treba zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč;

4. meni, da morajo za infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, dogovori potekati med zadevnimi 
črnomorskimi državami, in da je treba 
zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč;

Or. de

Predlog spremembe 25
Mihailis Tremopulus (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, pogajanja potekati med vsemi 
zadevnimi črnomorskimi državami, in da je 
treba zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč;

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, pogajanja potekati med vsemi 
zadevnimi črnomorskimi državami, in da je 
treba zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč, ob 
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upoštevanju potrebe po povezavi z 
notranjostjo države;

Or. en

Predlog spremembe 26
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, pogajanja potekati med vsemi 
zadevnimi črnomorskimi državami, in da je 
treba zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč;

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, pogajanja potekati med vsemi 
zadevnimi črnomorskimi državami, in da je 
treba zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč; poudarja 
pomembnost boljšega kombiniranega 
prevoza blaga s pomočjo vključevanja 
prevoza po morju na kratkih razdaljah v 
prometno logistiko, boljšega delovanja 
pristanišč in bolj učinkovitih povezav z 
notranjostjo držav; 

Or. en

Predlog spremembe 27
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, pogajanja potekati med vsemi 
zadevnimi črnomorskimi državami, in da je 
treba zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč;

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, pogajanja potekati med vsemi 
zadevnimi črnomorskimi državami, in da je 
treba zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč; meni, da 
mora EU še naprej sodelovati z 
regionalnimi partnerji v zvezi z 
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izboljšanjem varnosti infrastrukture, 
posodabljanjem obstoječe infrastrukture 
in oblikovanjem nove infrastrukture;

Or. lt

Predlog spremembe 28
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, pogajanja potekati med vsemi 
zadevnimi črnomorskimi državami, in da je 
treba zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč;

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne 
projekte, tako na področju prometa kot 
energije, pogajanja potekati med vsemi 
zadevnimi črnomorskimi državami, in da je 
treba zagotoviti usklajevanje zlasti glede 
projektov TEN-T in projektov, ki se 
nanašajo na razvoj pristanišč; poziva k 
učinkovitemu usklajevanju dejavnosti 
iskanja in reševanja v črnomorskem 
območju ter k pripravi črnomorske 
strategije nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 29
Mihailis Tremopulus (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva Komisijo, naj pri financiranju 
projektov za infrastrukturo v črnomorski 
regiji da prednost zahtevam po energetski 
učinkovitosti ter zaščiti okolja in 
podnebja; 

Or. en



AM\838750SL.doc 17/23 PE452.698v01-00

SL

Predlog spremembe 30
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen projektov v južnem 
koridorju, ob upoštevanju temeljnega cilja 
EU, diverzifikacije poti oskrbovanja z 
energijo;   

Or. it

Predlog spremembe 31
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju pomembnosti 
črnomorske regije za oskrbo z energijo 
Evrope, meni, da je popolna ocena vseh 
koristi in okoljskih posledic trenutno 
načrtovanih in bodočih energetskih 
projektov bistvena; verjame, da je treba 
sprejeti vse mogoče ukrepe za lajšanje 
takojšnjega in učinkovitega odziva na vse 
morebitne okoljske katastrofe ali tehnične 
nesreče; s tem v zvezi meni, da je bistveno, 
da se vse zadevne države in regije že 
predhodno strinjajo o načinih obravnave 
teh dogodkov z okoljskega, gospodarskega 
in tehničnega vidika;

5. ob upoštevanju pomembnosti 
črnomorske regije za oskrbo z energijo 
Evrope, meni, da je popolna ocena vseh 
koristi in okoljskih posledic trenutno 
načrtovanih in bodočih energetskih 
projektov bistvena; meni, da je v zvezi s 
tem bistveno, da se vse zadevne države in 
regije, da bodo pripravljene na vse 
morebitne okoljske katastrofe in tehnične 
nesreče, že predhodno sporazumejo o 
načinih obravnave teh dogodkov z 
okoljskega, gospodarskega in tehničnega 
vidika;

Or. de

Predlog spremembe 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju pomembnosti 
črnomorske regije za oskrbo z energijo 
Evrope, meni, da je popolna ocena vseh 
koristi in okoljskih posledic trenutno 
načrtovanih in bodočih energetskih 
projektov bistvena; verjame, da je treba 
sprejeti vse mogoče ukrepe za lajšanje 
takojšnjega in učinkovitega odziva na vse 
morebitne okoljske katastrofe ali tehnične 
nesreče; s tem v zvezi meni, da je bistveno, 
da se vse zadevne države in regije že 
predhodno strinjajo o načinih obravnave 
teh dogodkov z okoljskega, gospodarskega 
in tehničnega vidika;

5. ob upoštevanju pomembnosti 
črnomorske regije za oskrbo z energijo 
Evrope, meni, da je popolna ocena vseh 
koristi in okoljskih posledic trenutno 
načrtovanih in bodočih energetskih 
projektov bistvena; verjame, da je treba 
sprejeti vse mogoče ukrepe za lajšanje 
takojšnjega in učinkovitega odziva na vse 
morebitne okoljske katastrofe ali tehnične 
nesreče; s tem v zvezi meni, da je bistveno, 
da se vse zadevne države in regije že sedaj
sporazumejo o načinih obravnave teh 
dogodkov z okoljskega, gospodarskega in 
tehničnega vidika;

Or. de

Predlog spremembe 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju pomembnosti 
črnomorske regije za oskrbo z energijo 
Evrope, meni, da je popolna ocena vseh
koristi in okoljskih posledic trenutno 
načrtovanih in bodočih energetskih 
projektov bistvena; verjame, da je treba 
sprejeti vse mogoče ukrepe za lajšanje 
takojšnjega in učinkovitega odziva na vse 
morebitne okoljske katastrofe ali tehnične 
nesreče; s tem v zvezi meni, da je bistveno, 
da se vse zadevne države in regije že 
predhodno strinjajo o načinih obravnave 
teh dogodkov z okoljskega, gospodarskega 
in tehničnega vidika;

5. ob upoštevanju pomembnosti 
črnomorske regije za oskrbo z energijo 
Evrope, meni, da je popolna ocena koristi 
in okoljskih posledic trenutno načrtovanih 
in bodočih energetskih projektov bistvena; 
verjame, da je treba sprejeti vse mogoče 
ukrepe za lajšanje takojšnjega in 
učinkovitega odziva na vse morebitne 
okoljske katastrofe ali tehnične nesreče; s 
tem v zvezi meni, da je bistveno, da se vse 
zadevne države in regije že predhodno 
strinjajo o načinih obravnave teh dogodkov 
z okoljskega, gospodarskega in tehničnega 
vidika;

Or. fr
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Predlog spremembe 34
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. pozdravlja vzpostavitev črnomorske 
evroregije; meni, da evroregija lahko 
prispeva k spodbujanju demokratskega 
procesa in dobrega upravljanja ter h 
krepitvi varnosti in stabilnosti v regiji; 
lahko tudi spodbuja trajnostni razvoj s 
krepitvijo sodelovanja ter socialne in 
gospodarske kohezije;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Elie Hoarau

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. glede na to, da je Črno morje zelo 
onesnaženo in da onesnaženost ne pozna
meja, poziva k iskanju skupne rešitve za 
težavo z uporabo vseh obstoječih 
instrumentov in na podlagi standardov 
EU.

6. glede na to, da je Črno morje ribolovno 
področje, ki je bilo v preteklosti zelo 
aktivno, in je danes tik pred ekološko 
katastrofo zaradi prevelikega izkoriščanja 
virov, evtrofikacije in izlivanja toksičnih 
substanc v vodo, poziva k iskanju skupne 
rešitve za onesnaženost. Onesnaženje, ki 
je v glavnem nastalo zaradi največkrat 
onesnaženi vodnih tokov (med drugim 
Donave), ki se v morje izlivajo, in zaradi 
dejavnosti, smeti in odpadnih voda 
obalnih mest, pristanišč in industrij, ki se 
nahajajo na obali. Ker ta pojav ne pozna 
meja, Evropski parlament poziva k 
uporabi vseh obstoječih instrumentov, ki 
temeljijo na standardih Evropske unije, 
da se izvede projekt za ekološko varovanje 
Črnega morja.

Or. fr
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Predlog spremembe 36
Mihailis Tremopulus (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. glede na to, da je Črno morje zelo 
onesnaženo in da onesnaženost ne pozna 
meja, poziva k iskanju skupne rešitve za 
težavo z uporabo vseh obstoječih 
instrumentov in na podlagi standardov EU.

6. glede na to, da je Črno morje zelo 
onesnaženo in da onesnaženost ne pozna 
meja, poziva k iskanju skupne rešitve za 
težavo z uporabo vseh obstoječih 
instrumentov in na podlagi standardov EU
za vse države Črnega morja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. glede na to, da je Črno morje zelo 
onesnaženo in da onesnaženost ne pozna 
meja, poziva k iskanju skupne rešitve za 
težavo z uporabo vseh obstoječih 
instrumentov in na podlagi standardov EU.

6. glede na to, da je Črno morje zelo 
onesnaženo in da onesnaženost ne pozna 
meja, poziva k iskanju skupne rešitve za 
težavo z uporabo vseh obstoječih 
instrumentov in na podlagi standardov EU, 
da bi obravnavali in zmanjšali 
onesnaževanje ter dodatno zaščitili okolje 
s preprečevanjem onesnaževanja;

Or. en

Predlog spremembe 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. glede na to, da je Črno morje zelo 
onesnaženo in da onesnaženost ne pozna 
meja, poziva k iskanju skupne rešitve za 
težavo z uporabo vseh obstoječih 
instrumentov in na podlagi standardov EU.

6. glede na to, da je Črno morje zelo 
onesnaženo in da onesnaženost ne pozna 
meja, poziva k iskanju skupne rešitve za 
težavo z uporabo vseh obstoječih 
instrumentov in na podlagi standardov EU, 
pri čemer je treba odpraviti obstoječo 
onesnaženost in preprečiti nastanek nove.

Or. de

Predlog spremembe 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da projekti, ki jih sprejmejo 
črnomorske države, lahko prispevajo k 
socialnemu in gospodarskemu razvoju, s 
poudarkom na diverzifikaciji 
gospodarskih dejavnosti, pospeševanju 
sodelovanja na področjih izobraževanja in 
raziskovanja ter varstva naravnih virov, in 
tudi k izboljšanju sodelovanja v zvezi s 
povečanjem varnosti na področju boja 
proti čezmejnemu kriminalu;  

Or. ro

Predlog spremembe 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. podpira ukrepe v okviru strategije za 
spodbujanje naravnih virov (staleži rib, 
biotska raznovrstnost itd.), kulturno 
dediščino (pridobljene poklicne izkušnje 
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in veščine, nove specializacije), trajnostni 
razvoj ribiških območij in izboljšanje 
kakovosti življenja na teh območjih ter 
spodbujanje oblikovanja lokalnih in 
regionalnih partnerstev in meni, da mora 
strategija za Črno morje prispevati k 
posodobitvi obstoječih pristanišč in 
pristaniških storitev ob ustreznem 
upoštevanju standardov okoljske varnosti 
in varstva okolja; 

Or. ro

Predlog spremembe 41
Joachim Zeller

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. z ozirom na prelov v Črnem morju 
zahteva takojšnje in usklajene ukrepe, s 
katerimi bi ohranili biotsko raznovrstnost 
tega morja.

Or. de

Predlog spremembe 42
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. podpira razvoj inovativnih finančnih 
instrumentov, ki omogočajo delovanje 
skupnih zasebnih podjetij v regiji;

Or. ro
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Predlog spremembe 43
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. opozarja, da učinki podnebnih 
sprememb na črnomorsko regijo, njene 
prebivalce in gospodarstvo predstavljajo 
pomembne izzive za nove razvojne 
možnosti, zato bi bilo treba še dodatno 
spodbujati okrepljeno sodelovanje med 
sosedskimi državami Črnega mora, zlasti 
na področju razvoja ukrepov za 
prilagajanje in blaženje za primere nujnih 
razmer;

Or. en

Predlog spremembe 44
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 b. meni, da bogata zapuščina kulturnih 
krajin in krajev dediščine v celotni 
črnomorski regiji morda še najbolje 
predstavlja pojem "moč v raznolikosti"; 
meni, da občutljiva integrirana uporaba 
in ohranjanje tega imetja lahko prispevata 
k cilju nove strategije, in sicer z 
zagotavljanjem, da bo skupno regionalno 
oglaševanje in trženje izrabilo celoten niz 
kakovosti, ki jih ponuja ta regija;

Or. en


