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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad Juodosios jūros regionas yra geostrateginiu požiūriu svarbus energijos 
tiekimo saugumui ir ES energijos tiekimo įvairinimui dėl to, kad jis yra netoli Kaspijos 
jūros, Artimųjų Rytų ir Vidurinės Azijos, ir kad po Rumunijos ir Bulgarijos įstojimo ES 
tapo svarbia šio regiono veikėja;

2. atkreipia dėmesį į ilgai trunkančią ES ir Rusijos strateginę partnerystę ir jų bendrus 
interesus plėsti dvišalę prekybą ir investicijas, palengvinti ir liberalizuoti prekybą 
pasaulio ekonomikoje ir stiprinti ir vystyti konkurenciją, taip pat ir Juodosios jūros 
regione; 

3. turėdamas omenyje naujas dujų ir elektros jungtis ir naujas elektrines (elektros gamyba iš 
iškastinio kuro, atsinaujinanti energija ir branduoliniai projektai), pabrėžia, kad reikia 
skaidrių rinkos taisyklių, aplinkos ir investicijų apsaugos, nuspėjamumo ir sąžiningų 
energijos perdavimo ir prekybos ja sąlygų;

4. dar kartą patvirtina, kad ES energijos tiekimo saugumo politika yra paremta šaltinių ir 
tiekimo kelių įvairinimu; pabrėžia „Nabucco“ dujų vamzdyno svarbą ir prašo Komisijos 
ir valstybių narių kartu su savo partneriais paspartinti jo įgyvendinimą;

5. pabrėžia, kad reikia sustiprinti daugiašalį bendradarbiavimą Juodosios jūros regione, 
kurio pagrindiniai principai nustatyti PPO ir ECS1; remia visapusišką rinkos ir 
reguliavimo integraciją remiantis ES energetikos ir aplinkos apsaugos teisės aktais, ragina 
platesnio Juodosios jūros regiono šalis prisijungti prie Energijos bendrijos sutarties ir 
skatina ES, EIB ir ERPB teikti paramą Juodosios jūros regiono energijos infrastruktūros 
modernizacijai; 

6. mano, kad tarptautinei prekybai it angliavandenilių transportavimui regione labai svarbu 
plėsti ES Juodosios jūros uostus, įskaitant naftos ir dujų terminalus ir įvairių transporto 
rūšių derinimą; 

7. pripažįsta projekto BSI2 rezultatus kuriant regioninį mokslinių tyrimų ir švietimo tinklą 
platesniame Juodosios jūros regione ir jo ryšį su tinklu GEANT bei ragina Komisiją 
toliau remti projektus Juodosios jūros regione, kaip, pvz., projektus HP-SEE, SEE-GRID, 
SCENE, CAREN, BSRN; 

                                               
1 Energetikos chartijos sutartis
2 Juodosios jūros jungtis;
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8. Pripažįsta JJK1 ir JJREBO2 svarbą, taip pat vaidmenį, kurį vaidina Juodosios jūros 
sinergijos iniciatyvos projektas, ir ragina Komisiją sukurti Juodosios jūros strategiją ir 
kartu pateikti veiksmų planą, kuriuose pagrindiniai projektai būtų kuriami šiose srityse: 
tvarus ekonomikos vystymasis, ryšių ir komunikacijos gerinimas, aplinkos apsauga, 
saugumas, migracija ir kultūriniai mainai naudojant visas turimas finansines priemones 
(SF, ERPF, KIP, EKPI3).

                                               
1 Juodosios jūros komisija;
2 Juodosios jūros regiono ekonominio bendradarbiavimo organizacija
3 Sanglaudos fondas, Europos regioninės plėtros fondas, Kaimynystės investicijų priemonė, Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonė;


