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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie solicită Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. recunoaște faptul că Regiunea Mării Negre (RMN) prezintă o importanță geostrategică 
pentru securitatea energetică și pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie 
ale UE datorită proximității sale față de Marea Caspică, Orientul Mijlociu și Asia 
Centrală, precum și faptul că UE a devenit un actor principal în regiune după aderarea 
României și Bulgariei la Uniunea Europeană;

2. atrage atenția asupra parteneriatului strategic pe termen lung între UE și Rusia și asupra 
intereselor comune ale acestora în ceea ce privește creșterea volumului schimburilor 
comerciale și a investițiilor bilaterale, facilitarea și liberalizarea comerțului în cadrul 
economiei mondiale, precum și consolidarea și dezvoltarea concurenței, inclusiv în 
RMN; 

3. având în vedere noile interconexiuni de gaz și electricitate și noile centrale electrice (pe 
bază de combustibili fosili, energii regenerabile și proiecte nucleare), subliniază 
necesitatea existenței unor reguli de piață transparente, precum și necesitatea protecției 
mediului și a investițiilor, a predictibilității și existenței unor condiții echitabile pentru 
tranzitul energiei și comerțul energetic;

4. reafirmă faptul că politica UE privind securitatea aprovizionării cu energie se bazează pe 
diversificarea surselor și a rutelor; subliniază importanța proiectului conductei de gaz 
Nabucco și solicită Comisiei și statelor membre, precum și partenerilor acestora, să 
accelereze punerea în aplicare a acestuia;

5. subliniază necesitatea consolidării cooperării energetice multilaterale în RMN, ale cărei 
principii-cheie sunt stabilite de OMC și de TCE1; sprijină integrarea deplină a piețelor și 
a cadrului de reglementare pe baza legislației UE din domeniul energiei și al mediului și 
încurajează participarea statelor din regiunea extinsă a Mării Negre la Tratatul de 
instituire a Comunității Energiei, precum și asistența UE, a BEI și a BERD la 
modernizarea infrastructurii energetice în RMN; 

6. consideră esențială dezvoltarea porturilor UE la Marea Neagră, inclusiv a terminalelor 
pentru petrol și gaz și a aranjamentelor privind transportul intermodal, în scopul 
îmbunătățirii comerțului internațional și a transportului hidrocarburilor în regiune; 

7. recunoaște realizările proiectului BSI2 în ceea ce privește crearea unei rețele regionale de 
cercetare și educație în regiunea extinsă a Mării Negre, precum și conectarea acesteia la 
GEANT și invită Comisia să continue să sprijine proiecte de cercetare în RMN, precum:  
HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN; 

                                               
1 Tratatul privind Carta energiei;
2 Black Sea Interconnection;
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8. recunoaște importanța CMN1, a OCEMN2, precum și rolul Sinergiei Mării Negre, și invită 
Comisia să dezvolte o Strategie UE pentru Marea Neagră însoțită de un Plan de acțiune 
care să conțină proiecte strategice în următoarele domenii de cooperare: dezvoltarea 
economică durabilă, îmbunătățirea conectivității și a comunicării, protecția mediului, 
securitate, migrație și schimburi culturale, și care să utilizeze toate instrumentele 
financiare disponibile (FC, FEDER, FIV, IEVP)3.

                                               
1 Comisia Mării Negre;
2 Organizația Cooperării Economice a Mării Negre;
3 Fondul de coeziune, Fondul european de dezvoltare regională, Facilitatea de investiții pentru vecinătate și 
Instrumentul european de vecinătate și parteneriat;


