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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anser sortehavsregionen for at være et område af afgørende strategisk betydning, og 
mener, at en EU-strategi for Sortehavet vil være afgørende for en bæredygtig og 
koordineret udvikling;

2. mener, at det for at iværksætte en effektiv strategi for Sortehavet er afgørende fuldt ud at 
inddrage alle de berørte lande, uden skelnen mellem EU-lande og lande uden for EU; 
opfordrer til samarbejde mellem alle de relevante regioner gennem inddragelse af 
eksisterende organisationer, som BSEC, PABSEC og Komiteen om Sortehavet, men også 
– hvor det er nødvendigt – gennem etablering af nye organisationer med det formål at 
udpege fælles udfordringer og tilgængelige ressourcer samt områder, hvor en koordineret 
indsats kan skabe betydelig merværdi;

3. opfordrer til, at man inden for strategiens rammer udvikler en integreret tilgang og brug af 
de veletablerede principper for EU's samhørighedspolitik; mener især, at det 
grænseoverskridende samarbejde mellem regioner bør fremmes for at løse fælles 
problemer gennem koordineret handling;

4. mener, at alle infrastrukturprojekter, det være sig inden for transport eller energi, bør 
forhandles mellem alle berørte lande omkring Sortehavet, og at koordinationen bør sikres 
navnlig med hensyn til TEN-T-projekter og til projekter vedrørende udvikling af havne;

5. mener under henvisning til Sortehavsregionens vigtighed for Europas energiforsyning, at 
en grundig evaluering af alle fordele og miljømæssige konsekvenser af de aktuelt 
planlagte og fremtidige energiprojekter er af afgørende betydning; mener, at alle mulige 
foranstaltninger bør træffes for at fremme en hurtig og effektiv reaktion på alle potentielle 
miljøkatastrofer eller tekniske uheld; anser det i denne henseende for afgørende, at alle de 
vedrørte lande og regioner i god tid bliver enige om, hvordan disse begivenheder skal 
tackles ud fra et miljømæssigt, økonomisk og teknisk synspunkt;

6. opfordrer til i betragtning af, at Sortehavet er stærkt forurenet, og at forurening ikke 
kender til landegrænser, at der findes en fælles løsning på problemet ved hjælp af alle 
eksisterende instrumenter og på grundlag af EU-standarder.


