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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udenrigsudvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender, at Sortehavsregionen har geostrategisk betydning for energisikkerheden og 
differentieringen af EU's energiforsyning, eftersom regionen lægger tæt på Det Kaspiske 
Hav, Mellemøsten og Centralasien, og at EU efter Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse 
er blevet en betydelig aktør i området;

2. gør opmærksom på det langvarige strategiske partnerskab mellem EU og Rusland og 
deres fælles interesse i at udvide handel og investeringer mellem de to parter, såvel som 
at styrke og udvikle konkurrenceevnen, herunder i Sortehavsregionen;  

3. understreger, med tanke på nye gas- og elektricitetssammenkoblinger og kraftværker (for 
fossile brændstoffer, vedvarende energi og atomprojekter), at der er behov for 
gennemskuelige markedsregler, beskyttelse af miljø og investeringer, forudsigelighed og 
rimelige vilkår for transit og handel med energi;

4. fastslår, at EU's politik for energiforsyningssikkerhed er baseret på differentiering af 
kilder og ruter; understreger vigtigheden af Nabucco-gasrørledningen og opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til sammen med deres partnere at fremskynde 
gennemførelsen heraf;

5. understreger behovet for at styrke det multilaterale energisamarbejde i 
Sortehavsregionen, hvis nøgleprincipper er indeholdt i WTO og ECT1; støtter fuld 
markeds- og reguleringsintegration på basis af EU's energi- og miljølovgivning, og 
tilskynder landene i den bredere Sortehavsregion til at deltage i 
energifællesskabstraktaten og opfordrer til bistand fra EU, EIB og Den Europæiske Bank 
for Genopbygning og Udvikling til modernisering af energiinfrastrukturen i 
Sortehavsregionen; 

6. mener, at for at fremme international handel og transport af kulbrinte i regionen, er det 
nødvendigt at udvikle EU's Sortehavshavne, herunder olie- og gasterminalerne og de 
intermodale transportfaciliteter; 

7. anerkender resultaterne af BSI-projektet2 til etablering af et regionalt forsknings- og 
uddannelsesnetværk i den bredere Sortehavsregion og dets tilknytning til GÉANT-
netværket og opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at støtte forskningsprojekter i 
regionen, såsom HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN; 

                                               
1 Energichartertraktaten
2 Black Sea Interconnection
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8. anerkender betydningen af Sortehavskommissionen og BSEC1 såvel som 
Sortehavssynergiens rolle, og opfordrer Kommissionen til at udvikle en EU-
Sortehavsstrategi og en medfølgende handlingsplan med flagskibsprojekter inden for 
samarbejdsområderne bæredygtig økonomisk udvikling, forbedring af 
sammenkoblingsmuligheder og kommunikation, miljøbeskyttelse, sikkerhed, migration 
og kulturel udveksling ved at benytte alle til rådighed stående finansielle instrumenter2;

                                               
1 Organisationen for Økonomisk Samarbejde i Sortehavsområdet
2 Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, naboskabsinvesteringsfaciliteten, det 
europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument.


