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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že oblasť Čierneho mora má geostrategický význam pre energetickú bezpečnosť 
a diverzifikáciu dodávok energie do EÚ, pretože sa nachádza v blízkosti Kaspického 
mora, Stredného východu a strednej Ázie a pretože po pristúpení Rumunska a Bulharska 
sa EÚ stala v tejto oblasti dôležitým aktérom;  

2. upriamuje pozornosť na dlhodobé strategické partnerstvo EÚ a Ruska a ich spoločné 
záujmy, pokiaľ ide o rozširovanie bilaterálneho obchodu a objemu investícií 
a uľahčovanie a liberalizáciu obchodu v rámci celosvetového hospodárstva, ako aj 
posilňovanie a rozvoj hospodárskej súťaže, a to aj v oblasti Čierneho mora;  

3. so zreteľom na nové plynovody, elektrické siete a nové elektrárne (výroba energie 
z fosílnych palív, obnoviteľných zdrojov energie a jadrové projekty)zdôrazňuje, že sú 
potrebné transparentné trhové pravidlá, ochrana životného prostredia a investícií, 
predvídateľnosť a spravodlivé podmienky na prepravu a obchodovanie s energiou; 

4. opätovne potvrdzuje, že politika EÚ v oblasti bezpečnosti zásobovania energiou je 
založená na diverzifikácii zdrojov a trás; zdôrazňuje význam plynovodu Nabucco a žiada 
Komisiu a členské štáty, aby spolu so svojimi partnermi urýchlili jeho realizáciu; 

5. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť multilaterálnu energetickú spoluprácu v oblasti 
Čierneho mora, ktorej hlavné zásady stanovuje WTO a ECT1; podporuje úplnú integráciu 
trhov a predpisov na základe právnych predpisov EÚ v oblasti energetiky a životného 
prostredia a nabáda krajiny ležiace v širšej čiernomorskej oblasti, aby sa pripojili 
k zmluve o energetickom spoločenstve, a EÚ, EIB a EBRD, aby poskytli pomoc pri 
modernizácii energetickej infraštruktúry v oblasti Čierneho mora; 

6. domnieva sa, že na účely medzinárodného obchodu a prepravy uhľovodíkov v tejto 
oblasti je dôležité rozvíjať prístavy EÚ na pobreží Čierneho mora vrátane ropných 
a plynových terminálov a intermodálnych dopravných zariadení; 

7. uznáva výsledky projektov BSI2 pri vytváraní regionálnej siete pre výskum a vzdelávanie 
v širšej čiernomorskej oblasti a jej napojenie na sieť GEANT a vyzýva Komisiu, aby 
naďalej podporovala výskumné projekty týkajúce sa oblasti Čierneho mora: HP-SEE, 
SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN;

8. uznáva význam BSC3 a BSEC4, ako aj úlohu Čiernomorskej synergie a vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho mora spolu s akčným plánom 
s ťažiskovými projektmi zameranými na tieto oblasti spolupráce: trvalo udržateľný 

                                               
1 Zmluva o energetickej charte.
2 Prepojenie oblasti Čierneho mora.
3 Čiernomorská komisia.
4 Organizácia pre hospodársku spoluprácu v oblasti Čierneho mora.
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hospodársky rozvoj, zlepšenie prepojenia a komunikácie, ochrana životného prostredia, 
bezpečnosť, migrácia a kultúrna výmena prostredníctvom využitia všetkých dostupných 
finančných nástrojov (CF, ERDF, NIF, NPI)1.

                                               
1 Kohézny fond, Európsky fond pre regionálny rozvoj, Investičný nástroj európskej susedskej politiky, Nástroj 
európskeho susedstva a partnerstva.


