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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy a Fekete-tenger régiója a Kaszpi-tengerhez, a Közel-Kelethez és a Közép-
Ázsiához való közelsége révén az energiabiztonság és az EU energiaellátásának 
diverzifikálása szempontjából geostratégiai jelentőségű, és hogy Románia és Bulgária 
csatlakozása után az EU az egyik fő szereplőjévé lépett elő;

2. felhívja a figyelmet az EU–Oroszország közötti, hosszú múltra visszatekintő stratégiai 
partnerségre és a kétoldalú kereskedelem és beruházások fokozását, a globális 
gazdaságban a kereskedelem liberalizációját, továbbá a verseny – többek között a fekete-
tengeri régióban való – erősítését és fejlesztését érintő közös érdekekre; 

3. az új földgáz- és villamosenergia-összeköttetésekre és új erőművekre (fosszilis 
tüzelőanyagot előállító, megújuló energiaforrásokra épülő és nukleáris projektek) való
tekintettel hangsúlyozza, hogy átlátható piaci szabályokra, a környezet és a beruházások 
védelmére, kiszámíthatóságra, valamint az energiatovábbítás és -kereskedelem esetében 
tisztességes feltételekre van szükség;

4. megerősíti, hogy az EU energiaellátási biztonságra vonatkozó politikája a források és az 
útvonalak diverzifikációján alapul; hangsúlyozza a Nabucco gázvezeték jelentőségét, és 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy partnereikkel egyetemben gyorsítsák meg 
annak megvalósítását;

5. hangsúlyozza, hogy a fekete-tengeri régióban meg kell erősíteni a multilaterális 
energiaügyi együttműködést, amelynek fő elveit a WTO és az ECT1 biztosítja; támogatja 
az EU energiaügyi és környezetvédelmi jogszabályain alapuló, teljes körű piaci és 
szabályozási integrációt és ösztönzi a tágan értelmezett fekete-tengeri régió országainak 
részvételét az Energiaközösséget létrehozó szerződésben, továbbá az EU, EBB és az 
EBRD által a fekete-tengeri régió infrastruktúrájának korszerűsítéséhez nyújtott 
támogatást; 

6. úgy véli, hogy a szénhidrogének nemzetközi kereskedelme és régión belüli szállítása 
szempontjából alapvetően fontos az EU fekete-tengeri kikötőinek fejlesztése, ideértve az 
olaj- és földgázterminálokat és az intermodális szállítási rendszereket is; 

7. elismeri a BSI-projekt2 azon eredményeit a tágan értelmezett fekete-tengeri régióbeli 
regionális kutatási és oktatási hálózat létrehozása, valamint annak a GEANT-hoz való 
kapcsolódása terén, és felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is nyújtson támogatást a 
fekete-tengeri régióval kapcsolatos kutatási projektek, így például a következők számára:  
HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN; 

                                               
1 Energiacharta Szerződés;
2 Fekete-tengeri összeköttetés;
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8. elismeri a BSC1 és a BSEC2, valamint a fekete-tengeri szinergia szerepének jelentőségét, 
és felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy uniós fekete-tengeri stratégiát, amelyhez 
az alábbi együttműködési területek kiemelt projektjeit tartalmazó cselekvési terv 
kapcsolódik: fenntartható gazdasági fejlődés, az összekapcsolódások és a kommunikáció 
javítása, környezetvédelem, biztonság, migráció és kulturális csere, valamennyi 
rendelkezésre álló pénzügyi eszköz (CF, ERFA, SZBE, ESZPTE)3.

                                               
1 Fekete-tengeri Bizottság;
2 Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezet;
3 Kohéziós Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap, Szomszédsági Beruházási Eszköz, Európai Szomszédsági 
és Partnerségi Támogatási Eszköz;


