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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává, že oblast Černého moře má geostrategický význam pro zabezpečení 
a diverzifikaci dodávek energie do EU, neboť se nachází v blízkosti Kaspického moře, 
Blízkého východu a Střední Asie, a že po přistoupení Rumunska a Bulharska se EU stala 
v rámci této oblasti důležitým aktérem;  

2. poukazuje na dlouhotrvající strategické partnerství mezi EU a Ruskem a na skutečnost, že 
obě strany mají zájem na posilování dvoustranného obchodu a investic a na usnadňování 
a liberalizaci obchodu v rámci globálního hospodářství, jakož i na upevňování a rozvíjení 
hospodářské soutěže, a to i v oblasti Černého moře;   

3. s ohledem na nové plynovody, elektrické sítě a nové elektrárny (výroba energie 
z fosilních paliv, obnovitelné zdroje energie a jaderné projekty) zdůrazňuje, že je 
nezbytné uplatňovat transparentní tržní pravidla, chránit životní prostředí a investice 
a zajistit předvídatelnost a spravedlivé podmínky pro přepravu energie a obchodování 
s ní;

4. znovu potvrzuje, že politika EU v souvislosti se zabezpečením dodávek energie je 
založena na diverzifikaci zdrojů a tras; zdůrazňuje význam plynovodu Nabucco a žádá 
Komisi a členské státy, aby společně se svými partnery urychlily jeho realizaci;

5. zdůrazňuje, že je třeba posílit vícestrannou energetickou spolupráci v oblasti Černého 
moře, jejíž hlavní zásady stanoví WTO a ECT1; podporuje úplnou integraci trhů 
a právních předpisů na základě legislativy EU v oblasti energie a životního prostředí 
a nabádá země v rámci širší oblasti Černého moře, aby se připojily ke Smlouvě 
o energetickém společenství, a EU, EIB a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, aby 
přispěly k modernizaci energetické infrastruktury v oblasti Černého moře;   

6. domnívá se, že za účelem mezinárodního obchodu a přepravy uhlovodíků v této oblasti je 
velmi důležité rozvíjet přístavy EU při pobřeží Černého moře, a to včetně terminálů ropy 
a zemního plynu a intermodálních dopravních služeb; 

7. uznává význam projektů BSI2 při vytváření regionální sítě pro výzkum a vzdělávání 
v rámci širší oblasti Černého moře a  její napojení na síť GEANT a vyzývá Komisi, aby 
nadále podporovala výzkumné projekty týkající se oblasti Černého moře, jako jsou HP-
SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN a BSRN; 

                                               
1 Smlouva o energetické chartě.
2 Black Sea Interconnection (propojení oblasti Černého moře).
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8. uznává význam BSC1 a BSEC2 a úlohu Černomořské synergie a vyzývá Komisi, aby 
vytvořila strategii EU pro oblast Černého moře doprovázenou akčním plánem se 
stěžejními projekty zaměřenými na tyto oblasti spolupráce: udržitelný hospodářský 
rozvoj, zlepšování propojení a komunikace, ochrana životního prostředí, bezpečnost, 
migrace a kulturní výměna, s využitím všech dostupných finančních nástrojů (FS, EFRR, 
NIF a ENPI)3.

                                               
1 Black Sea Commission (Černomořská komise).
2 Organizace pro hospodářskou spolupráci v oblasti Černého moře.
3 Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj, investiční facilita sousedství, Evropský nástroj 
sousedství a partnerství.


