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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je črnomorska regija strateško pomembna za zanesljivo oskrbo z energijo in 
diverzifikacijo oskrbe z energijo v EU, ker leži blizu Kaspijskega morja, Bližnjega 
vzhoda in osrednje Azije, in da je po pristopu Romunije in Bolgarije EU postala 
pomemben akter v tej regiji;

2. opozarja na dolgoletno strateško partnerstvo med EU in Rusijo ter na njune skupne 
koristi, ki bi jih prinesli povečanje bilateralne trgovine in naložb, olajšanje in 
liberalizacija trgovine v svetovnem gospodarstvu, pa tudi krepitev in razvoj 
konkurenčnosti, med drugim v črnomorski regiji; 

3. ob upoštevanju novih medsebojnih povezav za transport plina in električne energije ter 
novih elektrarn (fosilna goriva, obnovljivi viri energije in jedrski projekti) poudarja, da so 
potrebna pregledna tržna pravila, zaščita okolja in zavarovanje naložb, predvidljivost ter 
pošteni pogoji za tranzit energije in trgovino z njo;

4. znova poudarja, da politika zanesljive oskrbe z energijo v EU temelji na diverzifikaciji 
virov in transportnih poti; poudarja pomen plinovoda Nabucco ter poziva Komisijo in 
države članice, naj skupaj s partnerji pospešijo njegovo izvedbo;

5. poudarja, da je treba poglobiti multilateralno sodelovanje na področju energije v 
črnomorski regiji na osnovi ključnih načel STO in pogodbe o energetski listini1; podpira 
popolno tržno in regulativno povezovanje na podlagi zakonodaje EU o energiji in okolju 
ter spodbuja sodelovanje držav v širši črnomorski regiji pri pogodbi o energetski 
skupnosti, podpira pa tudi pomoč EU, EIB in EBRD za modernizacijo energetske 
infrastrukture v tej regiji; 

6. meni, da je treba za namene mednarodne trgovine in transporta ogljikovodikov v regiji 
nujno razviti pristanišča EU na Črnem morju, vključno z naftnimi in plinskimi terminali 
ter možnostmi večmodalnega transporta; 

7. priznava rezultate projekta črnomorskih medsebojnih povezav2 pri vzpostavljanju 
regionalne raziskovalne in izobraževalne mreže v širši črnomorski regiji ter njene 
povezave s komunikacijsko mrežo visoke zmogljivosti in hitrosti za vse raziskovalce v 
Evropi (GEANT) ter poziva Komisijo, naj nadaljuje podporne raziskovalne projekte o 
črnomorski regiji, kot so HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN in BSRN; 

8. priznava pomen Komisije za črnomorsko regijo3 in Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje4, pa tudi vloge sinergije za črnomorsko regijo ter poziva 

                                               
1 Energy Charter Treaty (ECT).
2 Black Sea Interconnection (BSI).
3 Black Sea Commission (BSC).
4 Organisation of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC).
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Komisijo, naj oblikuje strategijo EU za črnomorsko regijo, ki ji bo priložen akcijski načrt 
z vodilnimi projekti na naslednjih področjih sodelovanja: trajnostni gospodarski razvoj, 
izboljšave povezav in komunikacije, varstvo okolja, varnost, migracije in kulturna 
izmenjava, in sicer z uporabo vseh razpoložljivih finančnih instrumentov (kohezijski 
sklad, evropski sklad za regionalni razvoj, sklad za spodbujanje naložb v sosedstvo, 
evropski instrument sosedstva in partnerstva).


