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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet är på det klara med att Svartahavsregionen är av geostrategisk 
betydelse för en tryggad energiförsörjning och diversifiering av EU:s energikällor, med 
tanke på regionens närhet till Kaspiska havet, Medelhavet och Centralasien och det 
faktum att EU efter Rumäniens och Bulgariens anslutning har blivit en viktig aktör i 
regionen.

2. Europaparlamentet uppmärksammar det långvariga strategiska partnerskapet mellan EU 
och Ryssland och parternas gemensamma intresse av att öka den bilaterala handeln och de 
bilaterala investeringarna, liksom av att underlätta och liberalisera handeln inom den 
globala ekonomin samt att stärka och utveckla konkurrensen, även i Svartahavsregionen.

3. I ljuset av nya sammankopplingar av gas- och elnät samt nya kraftverk (fossila bränslen, 
förnybar energi och kärnkraft) understryker Europaparlamentet att det behövs tydliga 
marknadsregler, skydd för miljö och investeringar, förutsebarhet och rättvisa villkor för 
transitering av och handel med energi.

4. Europaparlamentet upprepar att en politik för en tryggad energiförsörjning i EU bygger på 
en diversifiering av källor och försörjningsvägar. Parlamentet betonar vikten av 
gasledningen Nabucco och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans 
med sina partner påskynda slutförandet av ledningen.

5. Europaparlamentet understryker behovet av ett starkare multilateralt samarbete i 
Svartahavsregionen. De grundläggande principerna för detta har formulerats av WTO och 
i återfinns i energistadgefördraget. Parlamentet stöder en fullständig integration av 
marknad och regelverk på grundval av EU:s lagstiftning för energi och miljö. Parlamentet 
uppmanar länderna inom den större Svartahavsregionen att delta i fördraget om 
energigemenskapen och efterlyser stöd från EU, EIB och EBRD till en modernisering av 
energiinfrastrukturen i Svartahavsregionen.

6. Europaparlamentet anser att det för den internationella handeln och transporten av 
kolväten i regionen är mycket viktigt att EU:s hamnar i Svarta havet utvecklas, inbegripet 
olje- och gasterminaler samt intermodala tranportarrangemang.

7. Europaparlamentet erkänner de resultat som uppnåtts inom BSI1-projektet med att etablera 
ett regionalt forsknings- och utbildningsnätverk i den större Svartahavsregionen och 
koppla detta till Geant-nätet och uppmanar kommissionen att fortsätta med sitt stöd till 
forskningsprojekt i Svartahavsregionen, till exempel: HP-SEE, SEE-GRID, Scene, Caren, 
BSRN.

8. Europaparlamentet erkänner betydelsen av Svartahavskommissionen och det ekonomiska 
samarbetet i Svartahavsområdet, liksom den roll som Svartahavssynergin spelar, och 
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uppmanar kommissionen att ta fram en EU-strategi för Svarta havet, åtföljd av en 
handlingsplan med flaggskeppsprojekt på följande samarbetsområden: hållbar ekonomisk 
tillväxt, bättre förbindelser och kommunikation, miljöskydd, säkerhet, migration samt 
kulturutbyte, med hjälp av alla tillgängliga finansiella instrument 
(Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken samt det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet).


