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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. považuje oblast Černého moře za strategicky velice důležitou a domnívá se, že strategie 
EU pro oblast Černého moře je pro její udržitelný a koordinovaný rozvoj nezbytná;

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny zainteresované země, ať už se jedná o země Evropské unie, 
nebo mimo ni; požaduje spolupráci všech dotčených regionů, a to prostřednictvím 
zapojení existujících  organizací, jako jsou Organizace pro hospodářskou spolupráci v 
oblasti Černého moře (BSEC), Parlamentní shromáždění Organizace pro hospodářskou 
spolupráci v oblasti Černého moře  (PABSEC) nebo Komise pro oblast Černého moře, ale 
také prostřednictvím vytvoření organizací nových, je-li jich třeba, s cílem stanovit 
společné úkoly a dostupné zdroje, stejně jako oblasti, kde tato koordinovaná činnost může 
být výrazným přínosem;

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU; zejména je přesvědčen, že by měla být 
podporována přeshraniční spolupráce mezi regiony, aby bylo možné řešit společné 
problémy koordinovaně;

4. zastává názor, že veškeré projekty v oblasti infrastruktury, ať už se týkají dopravy, nebo 
energetiky, by měly být předmětem jednání všech dotčených států v oblasti Černého 
moře, a že by měla být zajištěna koordinace zejména u projektů TEN-T a u projektů 
týkajících se rozvoje přístavů;

5. s ohledem na význam oblasti Černého moře z hlediska dodávek energie pro Evropu 
považuje za nezbytné důkladně zhodnotit veškeré výhody a environmentální dopady v 
současnosti plánovaných i budoucích projektů v oblasti energetiky; věří, že by se měla 
učinit veškerá možná opatření, která by usnadnila okamžitý a účinný zásah, pokud by 
došlo k jakékoliv případné ekologické katastrofě nebo technické havárii; v tomto ohledu 
považuje za zásadní, aby se všechny dotčené státy a regiony předem dohodly na způsobu, 
jak v případě takových událostí postupovat z hlediska ekologického, finančního i 
technického;  

6. vzhledem k tomu, že je Černé moře vysoce znečištěné a že toto znečištění nezná hranic, 
žádá, aby bylo nalezeno společné řešení tohoto problému s použitím veškerých 
existujících nástrojů a na základě standardů EU. 


