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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. myöntää, että Mustanmeren alueella on geostrategista merkitystä Euroopan unionin 
energian toimitusvarmuuden ja energiatoimitusten monipuolisuuden kannalta, kun 
otetaan huomioon alueen sijainti Kaspianmeren, Lähi-idän ja Keski-Aasian 
läheisyydessä, ja että Romanian ja Bulgarian liittymisen jälkeen EU:sta on tullut tärkeä 
toimija alueella; 

2. kiinnittää huomiota EU:n ja Venäjän pitkäaikaiseen strategiseen kumppanuuteen ja niiden 
yhteisiin etuihin, mitä tulee kahdenvälisen kaupan lisäämiseen, kaupankäynnin 
helpottamiseen ja vapauttamiseen globaalissa taloudessa sekä kilpailun lisäämiseen ja 
kehittämiseen myös Mustanmeren alueella;

3. ottaa huomioon uudet kaasu- ja sähköyhteydet sekä uudet voimalaitokset (fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuva tuotanto, uusiutuvat energialähteet ja ydinvoimahankkeet) ja 
korostaa, että avoimet markkinasäännöt, ympäristön ja investointien suojelu sekä 
energian kauttakuljetusten ja kaupan ennustettavuus ja kohtuulliset ehdot ovat tarpeen;

4. vahvistaa, että energiansaannin varmistamista koskeva EU:n politiikka perustuu 
energialähteiden ja kuljetusreittien monipuolistamiseen; korostaa Nabucco-kaasuputken 
merkitystä ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yhdessä kumppaniensa kanssa 
nopeuttamaan sen toteuttamista;

5. korostaa tarvetta tehostaa Mustanmeren alueella monenkeskistä energiayhteystyötä, jota 
koskevat keskeiset periaatteet on vahvistettu WTO:ssa ja ECT:ssä1; kannattaa täydellistä 
markkinoiden ja sääntelyn integroimista EU:n energia- ja ympäristölainsäädännön 
pohjalta ja rohkaisee koko Mustanmeren alueen maita osallistumaan energiayhteisön 
perustamissopimukseen ja EU:ta, EIP:tä ja EBRD:tä tukemaan Mustanmeren alueen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistamista; 

6. katsoo, että kansainvälisen kaupan ja öljytuotteiden kuljetusten vuoksi on tärkeää kehittää 
Mustanmeren rannalla sijaitsevia EU:n satamia, öljy- ja kaasuterminaalit sekä 
intermodaaliset liikennejärjestelyt mukaan luettuina;

7. arvostaa Mustanmeren alueen alueellisen tutkimus- ja koulutusverkoston perustamiseen 
liittyvän BSI-hankkeen2 tuloksia ja sen yhteyttä GEANTiin ja kehottaa komissiota 
rahoittamaan edelleen sellaisia Mustanmeren alueen tutkimushankkeita kuin HP-SEE, 
SEE-GRID, SCENE, CAREN ja BSRN;

                                               
1 Energiaperuskirjasta tehty sopimus.
2 Mustanmeren verkottumishanke.
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8. tunnustaa BCS:n1 ja ja BSEC:n2 merkityksen sekä Mustanmeren synergian roolin ja 
kehottaa komissiota hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia rahoitusvälineitä (CF, 
EAKR, NIF, NPI)3 kehittäessään Mustaamerta koskevaa EU:n strategiaa, jota tuetaan 
toimintaohjelman lippulaivahankkeilla yhteistyöaloilla, joita ovat kestävä taloudellinen 
kehitys, liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen, ympäristönsuojelu, 
turvallisuus, maahanmuutto ja kulttuurivaihto.

                                               
1 Mustanmeren komissio.
2 Mustanmeren taloudellisen yhteistyön järjestö.
3 Koheesiorahasto, Euroopan aluekehitysrahasto, naapuruuspolitiikan investointiväline ja eurooppalainen 
naapuruuden ja kumppanuuden väline.


