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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία 
για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των τρόπων ενεργειακού εφοδιασμού 
της ΕΕ, δεδομένης της εγγύτητάς της με την Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και την 
Κεντρική Ασία, και ότι, μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η ΕΕ 
κατέστη σημαντικός παράγοντας στην περιοχή αυτή·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της μακρόχρονης στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ - Ρωσίας 
και των κοινών συμφερόντων τους στην προώθηση του διμερούς εμπορίου και των 
επενδύσεων, καθώς και στη διευκόλυνση και την ελευθέρωση του εμπορίου στην 
παγκόσμια οικονομία, όπως επίσης και στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας·

3. έχοντας υπόψη τις νέες διασυνδέσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και τους 
νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (από ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και σχέδια για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας), υπογραμμίζει την ανάγκη 
για διαφανείς κανόνες της αγοράς, προστασία του περιβάλλοντος και των επενδύσεων, 
προβλεψιμότητα και θεμιτές συνθήκες μεταφοράς και εμπορίας ενέργειας·

4. επαναλαμβάνει ότι η πολιτική ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ βασίζεται 
στην διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού· τονίζει τη 
σημασία του αγωγού φυσικού αερίου Ναμπούκο και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, από κοινού με τους εταίρους τους, να επιταχύνουν την υλοποίησή του·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμερούς ενεργειακής συνεργασίας στην 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που διέπεται από τις αρχές του ΠΟΕ και την ECT1· 
υποστηρίζει την ολοκλήρωση του συνόλου της αγοράς με ενιαίες ρυθμίσεις στη βάση της 
κοινοτικής νομοθεσίας για την ενέργεια και το περιβάλλον και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, στη Συνθήκη για την 
Ενεργειακή Κοινότητα, καθώς και της ΕΕ, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ στον εκσυγχρονισμό 
των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας·

6. θεωρεί ότι για την εξυπηρέτηση του διεθνούς εμπορίου και της μεταφοράς 
υδρογονανθράκων στην περιοχή, θα πρέπει να αναπτυχθούν οι λιμένες της Μαύρης 
Θάλασσας και οι τερματικοί σταθμοί πετρελαίου και φυσικού αερίου, και να γίνουν οι 
απαραίτητες διευθετήσεις για το συνδυασμό των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

7. αναγνωρίζει τη σημασία του έργου BSI2 στη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου 
έρευνας και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και τη σύνδεσή 
του με το δίκτυο GΕΑΝΤ, και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει 

                                               
1 Συνθήκη για τον Ενεργειακό Χάρτη.
2 Διασύνδεση του Εύξεινου Πόντου.
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ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας όπως τα ΗΡ-SΕΕ, SΕΕ-
GRΙD, SCEΝΕ, CAREN, BSRΝ·

8. αναγνωρίζει τη σημασία της Επιτροπής για τη Μαύρη Θάλασσα1, του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου2, καθώς και το ρόλο που έπαιξε η Συνέργεια 
για τον Εύξεινο Πόντο, και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική της ΕΕ 
για τη Μαύρη Θάλασσα καθώς και ένα σχέδιο δράσης με πρωτοποριακά προγράμματα 
στους παρακάτω τομείς συνεργασίας: αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση των 
συστημάτων διασύνδεσης και επικοινωνίας, προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια, 
μετανάστευση, και πολιτιστικές αλλαγές χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά 
μέσα (ΤΣ, ΕΤΠΑ, ΚΤΕΔΓ, ΕΜΓΕΣ)3.

                                               
1 Επιτροπή για τη Μαύρη Θάλασσα.
2 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.
3 Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Καταπιστευμένο Ταμείο Επενδυτικής 
Διευκόλυνσης της Γειτονίας, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης.


