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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et Musta mere piirkond on energiajulgeoleku ja ELi energiavarustuse 
mitmekesistamise seisukohast geostrateegilise tähtsusega, arvestades selle lähedust 
Kaspia merele, Lähis-Idale ja Kesk-Aasiale, ning pärast Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist 
on EList saanud tähtis osaleja selles piirkonnas;

2. juhib tähelepanu ELi–Venemaa pikaajalisele strateegilisele partnerlusele ja nende ühisele 
huvile tõhustada kahepoolset kaubandust ja investeeringuid, lihtsustada ja liberaliseerida 
kaubandust maailmamajanduses ning tugevdada ja arendada konkurentsi, sealhulgas 
Musta mere piirkonnas; 

3. rõhutab uusi gaasi- ja elektrivõrkude ühendusi ning uusi elektrijaamasid (fossiilkütustel 
põhinev tootmine, taastuvenergia ja tuumaenergiaprojektid) silmas pidades, et vaja on 
läbipaistvaid turu eeskirju, keskkonna- ja investeeringute kaitset, prognoositavust ning 
õiglaseid energia transiidi- ja kaubandustingimusi;

4. kinnitab veel kord, et ELi energiavarustuse kindlust käsitlev poliitika põhineb 
energiaallikate ja tarnemarsruutide mitmekesistamisel; rõhutab Nabucco gaasijuhtme 
olulisust ning palub komisjonil ja liikmesriikidel koostöös partneritega kiirendada selle 
rakendamist;

5. rõhutab vajadust tugevdada Musta mere piirkonnas mitmepoolset energiaalast koostööd, 
mille tähtsamad põhimõtted on sätestatud WTO poolt ja energiaharta lepingus; toetab 
täielikku turgude ja õiguslikku integreerimist ELi energia- ja keskkonnaalaste õigusaktide 
alusel ning julgustab laiema Musta mere piirkonna riike osalema energiaühenduse 
asutamislepingus, samuti julgustab ELi, Euroopa Investeerimispanka ning Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka toetama energiainfrastruktuuri ajakohastamist Musta 
mere piirkonnas; 

6. on arvamusel, et piirkonna rahvusvahelise kaubanduse ja süsivesinike transpordi 
seisukohast on hädavajalik arendada välja ELi Musta mere sadamad, sealhulgas nafta- ja
maagaasi terminalid ning ühendvedude süsteem; 

7. tunnustab Musta mere vastastikuse ühendamise projekti tulemusi piirkondliku teadus- ja 
haridusvõrgustiku loomisel laiemas Musta mere piirkonnas ja selle ühendamisel 
GEANTiga ning kutsub komisjoni üles jätkuvalt toetama Musta mere piirkonda 
käsitlevaid teadusprojekte, nagu HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN ja BSRN; 

8. tunnistab Musta mere komisjoni ja Musta mere majanduskoostöö organisatsiooni 
olulisust, samuti Musta mere sünergia rolli, ning kutsub komisjoni üles töötama välja ELi 
Musta mere strateegia koos tegevuskavaga, mis hõlmab juhtprojekte sellistes 
koostöövaldkondades nagu jätkusuutlik majandusareng, ühenduvuse ja teabevahetuse 
parandamine, keskkonnakaitse, julgeolek ning ränne ja kultuurivahetus, kasutades kõiki 
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saadaolevaid rahastamisvahendeid (Ühtekuuluvusfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, 
naabruspoliitika investeerimisrahastu, naabrus- ja partnerlusinstrument).


