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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst, ka Melnās jūras reģionam, ņemot vērā tā atrašanos tuvu Kaspijas jūrai, Vidējiem 
Austrumiem un Vidusāzijai, ir ģeostratēģiska nozīme enerģētikas drošības un ES 
energoapgādes diversifikācijas ziņā un ka pēc Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās 
Eiropas Savienība ir ieguvusi nozīmīgu lomu šajā reģionā;

2. vērš uzmanību uz ilgstošo ES un Krievijas stratēģisko partnerību un to kopīgajām 
interesēm — sekmēt divpusējo tirdzniecību un ieguldījumus, veicināt un liberalizēt 
tirdzniecību pasaules ekonomikā, kā arī atbalstīt un attīstīt konkurenci, tostarp Melnās 
jūras reģionā; 

3. ņemot vērā jaunos gāzes un elektroenerģijas starpsavienojumus un jaunās spēkstacijas 
(fosilā kurināmā ražošana, atjaunojamie enerģijas avoti un ar kodolenerģiju saistītie 
projekti), uzsver, ka ir vajadzīgi pārredzami tirgus noteikumi, vides un ieguldījumu 
aizsardzība, paredzamība un taisnīgi nosacījumi enerģijas tranzītam un tirdzniecībai;

4. atkārtoti apstiprina, ka ES energoapgādes drošības politika ir balstīta uz avotu un 
piegādes ceļu diversifikāciju; uzsver Nabucco gāzes cauruļvada nozīmīgumu un prasa 
Komisijai un dalībvalstīm sadarbībā ar partneriem paātrināt tā izveidi;

5. uzsver nepieciešamību Melnās jūras reģionā enerģētikas jomā uzlabot daudzpusējo 
sadarbību, kuras galvenos principus nosaka PTO un ECT1; atbalsta pilnīgu tirgus un 
regulējuma integrāciju, balstoties uz ES tiesību aktiem enerģētikas un vides jomā, un 
mudina plašāka Melnā jūras reģiona valstis piedalīties Enerģētikas kopienas līgumā, 
savukārt ES, EIB un ERAB — atbalstīt enerģētikas infrastruktūras modernizāciju Melnās 
jūras reģionā; 

6. uzskata, ka starptautiskās tirdzniecības un ogļūdeņražu transportēšanas vajadzībām 
reģionā ir svarīgi attīstīt Melnās jūras ostas ES teritorijā, tostarp naftas un gāzes 
termināļus un intermodālo pārvadājumu iespējas; 

7. atzinīgi vērtē BSI2 rezultātus reģionālā pētniecības un izglītības tīkla izveidē plašākā 
Melnās jūras reģionā, kā arī tā saikni ar GEANT un aicina Komisiju turpināt atbalstīt 
tādus pētniecības projektus saistībā ar Melnās jūras reģionu kā:  HP-SEE, SEE-GRID, 
SCENE, CAREN, BSRN; 

8. atzīst BSC3 un BSEC4 nozīmīgumu, kā arī Melnās jūras reģiona sinerģijas lomu un aicina 
Komisiju izstrādāt ES un Melnās jūras reģiona stratēģiju un attiecīgu rīcības plānu, kas 
ietvertu svarīgākos projektus šādās sadarbības jomās: ilgtspējīga ekonomikas attīstība, 

                                               
1 Enerģētikas hartas nolīgums.
2 Melnās jūras starpsavienojuma projekts.
3 Melnās jūras reģiona komisija.
4 Melnās jūras reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija.
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savienojamības un komunikāciju uzlabošana, vides aizsardzība, drošība, migrācija un 
kultūras apmaiņa, izmantojot visus pieejamos finanšu instrumentus (CF, ERAF, NIF, 
ENPI)1.

                                               
1 Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānisms un 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments.


