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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че Черноморският регион е жизненоважен в стратегическо отношение район, 
и намира, че стратегия на ЕС за Черно море е от съществено значение за неговото 
устойчиво и координирано развитие;

2. вярва, че за да се стартира ефективна стратегия за Черно море е жизненоважно да се 
включат изцяло всички заинтересовани страни, без разлика между страни от ЕС и 
страни извън ЕС; призовава за сътрудничество между всички съответни региони 
посредством включването на съществуващи организации като ЧИС, ПАЧИС и 
Черноморската комисия, но също и чрез създаване на нови, когато е необходимо, с 
цел установяване на общите предизвикателства и налични ресурси, както и на 
областите, в които координираното действие може да донесе значителна добавена 
стойност; 

3. в контекста на стратегията насърчава изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените принципи на политиката за сближаване на ЕС; 
по-конкретно изразява увереност, че трансграничното сътрудничество между 
регионите следва да се насърчава, за да се справим с общи проблеми чрез 
координирано действие;

4. застъпва становището, че преговорите по всички инфраструктурни проекти, било то 
в сферата на транспорта или на енергетиката, следва да се водят между всички 
заинтересовани черноморски страни и следва да се гарантира координиране, 
особено по отношение на проектите TEN-T и проектите, свързани с развитието на 
пристанищата;

5. като има предвид важността на Черноморския регион за енергийните доставки в 
Европа, счита за съществено провеждането на изчерпателна оценка на всички ползи 
и екологични последици от планираните понастоящем и бъдещите енергийни 
проекти; изразява убеждението, че трябва да се вземат всички възможни мерки за 
улесняване на бърз и ефективен отговор на всички възможни екологични 
катастрофи или технически аварии; по отношение на това намира за жизненоважно 
всички заинтересовани страни и региони да се споразумеят достатъчно отрано за 
начините, по които да се действа в такива случаи от екологична, икономическа и 
техническа гледна точка; 

6. като има предвид, че Черно море е силно замърсено и за замърсяването няма 
граници, призовава за намиране на общо решение на проблема чрез използване на 
всички налични инструменти и въз основа на стандартите на ЕС.


