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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. uznaje, że region Morza Czarnego ma geostrategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego i dywersyfikacji dostaw energii do UE, zważywszy na bliskość Morza 
Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, oraz że po przystąpieniu Rumunii 
i Bułgarii UE stała się w tym regionie ważnym graczem;

2. zwraca uwagę na długotrwałe partnerstwo strategiczne UE-Rosja oraz na wspólne 
interesy w zakresie zwiększenia dwustronnej wymiany handlowej i inwestycji, a także 
ułatwień w handlu i jego liberalizacji w gospodarce światowej, jak również w zakresie 
wzmocnienia i rozwoju konkurencji, w tym w regionie Morza Czarnego; 

3. mając na uwadze nowe wzajemne połączenia sieci gazu i energii elektrycznej oraz nowe 
elektrownie (napędzane paliwami kopalnymi i energią ze źródeł odnawialnych oraz 
energią jądrową), podkreśla, że potrzebne są przejrzyste zasady rynkowe, ochrona 
środowiska i inwestycji, przewidywalność i uczciwe warunki tranzytu energii oraz handlu 
energią;

4. potwierdza, że bezpieczeństwo UE płynące z polityki dostaw energii opiera się na 
dywersyfikacji jej źródeł i tras przesyłu; podkreśla znaczenie gazociągu Nabucco 
i wzywa Komisję oraz państwa członkowskie wraz z partnerami do przyspieszenia jego 
realizacji;

5. podkreśla potrzebę zacieśnienia wielostronnej współpracy energetycznej w regionie 
Morza Bałtyckiego, której podstawowych zasad dostarczają WTO i TKE1; popiera pełną 
integrację rynkową i regulacyjną opartą na przepisach UE w zakresie energetyki 
oraz środowiska naturalnego i zachęca kraje w szerzej rozumianym obszarze regionu 
Morza Czarnego do przystąpienia do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, popiera też 
pomoc udzielaną przez UE, EBI oraz EBOiR na modernizację infrastruktury 
energetycznej w regionie Morza Czarnego; 

6. uważa, że do celów handlu międzynarodowego i transportu węglowodorów 
w omawianym regionie konieczny jest rozwój portów UE nad Morzem Czarnym, w tym 
terminali ropy naftowej i gazu oraz intermodalnych rozwiązań transportowych; 

7. uznaje wyniki projektu wzajemnych połączeń w regionie Morza Czarnego2 w zakresie 
utworzenia regionalnej sieci badawczo-edukacyjnej w szerzej rozumianym obszarze 
regionu Morza Czarnego oraz jej powiązania z siecią GEANT i wzywa Komisję do 
dalszego wspierania projektów badawczych dotyczących regionu Morza Czarnego, takich 
jak: HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN;

                                               
1 Traktat karty energetycznej
2 BSI
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8. uznaje znaczenie Komisji ds. Morza Czarnego1 i Organizacji Współpracy Gospodarczej 
Państw Morza Czarnego2, jak również rolę synergii czarnomorskiej i wzywa Komisję do 
opracowania strategii UE dla Morza Czarnego z dołączonym planem działania 
obejmującym sztandarowe projekty w następujących obszarach współpracy: trwały 
rozwój gospodarczy, poprawa łączności i komunikacji, ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo, migracja i wymiana kulturowa przy wykorzystaniu wszelkich 
dostępnych instrumentów finansowych (Fundusz Spójności, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Instrument Inwestycyjny na rzecz Sąsiedztwa, Europejski 
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa)3.

                                               
1 BSC
2 OBSEC
3 CF, EFRR, NIF, ENPI


