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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. erkent dat het Zwarte-Zeegebied, gezien de nabijheid van de Kaspische Zee, het Midden-
Oosten en Centraal-Azië, van geostrategisch belang is voor de energiezekerheid en de 
diversificatie van de energievoorziening van de EU, en dat de EU na de toetreding van 
Roemenië en Bulgarije is uitgegroeid tot een belangrijke speler in die regio;

2. vestigt de aandacht op het al sinds geruime tijd bestaande strategische partnerschap tussen de 
EU en Rusland en op hun gemeenschappelijke belang bij het bevorderen van bilaterale 
handel en investeringen en bij het faciliteren en de liberalisering van de handel in de 
mondiale economie, alsook bij de versterking en ontwikkeling van de concurrentie, ook in 
het Zwarte-Zeegebied; 

3. wijst er met het oog op de totstandbrenging van nieuwe gas- en elektriciteitsinterconnecties 
en nieuwe energiecentrales (voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen en 
nucleaire projecten), op dat er behoefte is aan transparante marktregels, bescherming van 
milieu en investeringen, voorspelbaarheid en billijke voorwaarden voor de doorvoer van en 
handel in energie;

4. bevestigt eens te meer dat het energievoorzieningsbeleid van de EU gebaseerd is op 
diversificatie van bronnen en aanvoerroutes; benadrukt het belang van de Nabucco-
gaspijpleiding en verzoekt de Commissie en de lidstaten de aanleg daarvan samen met hun 
partners te bespoedigen;

5. onderstreept de noodzaak tot versterking van de multilaterale samenwerking op 
energiegebied in de Zwarte-Zeeregio, waarvoor de WTO en het Energiehandvestverdrag1 de 
basisbeginselen aanreiken; is voorstander van volledige markt- en regelgevingsintegratie op 
basis van de energie- en milieuwetgeving van de EU en pleit voor het betrekken van de 
landen in het bredere Zwarte-Zeegebied bij het Verdrag tot oprichting van de 
Energiegemeenschap, alsook voor steunverlening van de zijde van de EU, de EIB en EBWO 
voor de modernisering van de energie-infrastructuur in de Zwarte-Zeeregio; 

6. is van mening dat het met het oog op de internationale handel in en het internationaal 
transport van koolwaterstoffen in de regio van wezenlijk belang is de aan de Zwarte Zee 
gelegen havens van de EU, inclusief olie- en gasterminals en intermodale 
vervoersfaciliteiten, verder tot ontwikkeling te brengen; 

7. onderkent de concrete resultaten die het BSI-project2 heeft opgeleverd bij de 
totstandbrenging van een regionaal research- en onderwijsnetwerk in de bredere Zwarte-
Zeeregio en de aansluiting daarvan op GEANT, en verzoekt de Commissie steun te blijven 
verlenen aan in het Zwarte-Zeegebied opgezette researchprojecten zoals HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN en BSRN; 

8. onderkent het belang van de BSC3, van de BSEC4, en van de rol die wordt vervuld door de 

                                               
1 Energiehandvestverdrag
2 Black Sea Interconnection (project voor de interconnectie van het Zwarte-Zeegebied).
3 Zwarte-Zeecommissie.
4 Organisatie voor Economische Samenwerking in het Zwarte-Zeegebied.
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Synergie voor het Zwarte-Zeegebied, en roept de Commissie ertoe op een EU-strategie voor 
het Zwarte-Zeegebied te ontwikkelen en deze vergezeld te laten gaan van een actieplan met 
vlaggenschipprojecten op de volgende samenwerkingsterreinen: duurzame economische 
ontwikkeling, verbetering van de verbindings- en communicatiemogelijkheden, 
milieubescherming, veiligheid, migratie en culturele uitwisseling met gebruikmaking van 
alle beschikbare financiële instrumenten (CF, EFRO, NIF, NPI)1.

                                               
1 Cohesiefonds (CF), Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Investeringsfaciliteit voor het 
Europees Nabuurschapsbeleid (NIF), en Partnerschapsinstrument voor het Europees Nabuurschapsbeleid (NPI)


