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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. признава, че Черноморският регион е от геостратегическо значение за енергийната 
сигурност и диверсификацията на енергийните доставки в ЕС, като се има предвид 
близостта му до Каспийско море, Близкия изток и Централна Азия, както и предвид 
факта, че с присъединяването на Румъния и България ЕС се превърна в основен 
фактор в региона;

2. обръща внимание върху трайното стратегическо партньорство между ЕС и Русия и 
техния общ интерес за засилване на двустранната търговия и инвестициите и за 
облекчаване и либерализиране на търговията в глобалната икономика, както и за 
засилване и развитие на конкуренцията, включително в Черноморския регион; 

3. предвид новите газови и електрически междусистемни връзки и новите 
електроцентрали (генериране на енергия от изкопаеми горива, възобновяеми 
енергийни източници и ядрени проекти), подчертава, че са необходими прозрачни 
пазарни правила, защита на околната среда и инвестициите, предсказуемост и 
справедливи условия за транзит на и търговия с енергия; 

4. подчертава отново, че политиката за сигурност на енергийните доставки в ЕС се 
основава на диверсификацията на източниците и маршрутите; изтъква значението 
на проекта за газопровод „Набуко“ и изисква от Комисията и държавите-членки да 
ускорят съвместно с партньорите си прилагането на този проект;

5. подчертава необходимостта от засилване на многостранното енергийно 
сътрудничество в Черноморския регион съгласно ключовите принципи на СТО и 
ДЕХ1; подкрепя пълната пазарна и регулаторна интеграция въз основа на 
законодателството на ЕС в областта на енергетиката и околната среда, и насърчава 
участието на страни от широкия Черноморски регион в Договора за енергийна 
общност, както и помощта от ЕС, ЕИБ и ЕБВР за модернизиране на енергийната 
инфраструктура в Черноморския регион; 

6. счита, че за целите на международната търговия и транспорта на въглеводороди в 
региона е от съществено значение да се развият черноморските пристанища на ЕС, 
включително петролни и газови терминали, както и интермодалните транспортни 
решения; 

7. признава резултатите от проекта BSI2 за установяване на регионална 
изследователска и образователна мрежа в широкия Черноморски регион и неговата 
връзка с GEANT, и призовава Комисията да продължи да подкрепя 

                                               
1 Договор за енергийната харта;
2 Black Sea Interconnection;
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изследователски проекти в Черноморския регион като:  HP-SEE, SEE-GRID, 
SCENE, Регионалната образователна мрежа на Централна Азия (CAREN), BSRN; 

8. признава значението на BSC1, ЧИС2, както и ролята на Черноморското 
взаимодействие, и призовава Комисията да разработи стратегия на ЕС за Черно 
море, придружена от план за действие с ключови проекти в следните области на 
сътрудничество: устойчиво икономическо сътрудничество, подобряване на 
свързаността и комуникациите, защита на околната среда, сигурност, миграция и 
културен обмен, чрез всички налични финансови инструменти (КФ, ЕФРР, NIF, 
NPI)3.

                                               
1 Черноморска комисия;
2 Организация за черноморско икономическо сътрудничество;
3 Кохезионен фонд, Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за инвестиции в рамките на 
ЕПС и Инструмент за партньорство в рамките на ЕПС;


