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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. πιστεύει ότι η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αποτελεί ζώνη  καθοριστικής στρατηγικής 
σπουδαιότητας και πιστεύει ότι για τη βιώσιμη και συντονισμένη ανάπτυξή της είναι 
απαραίτητη μια στρατηγική της ΕΕ· 

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση  μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη Μαύρη 
Θάλασσα είναι σημαντικότατο να μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες χωρίς 
να γίνεται διάκριση μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών· ζητεί να υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ όλων των σημαντικών περιοχών, με τη συμμετοχή των υφισταμένων 
οργανισμών όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας (PABSEC) και 
η Επιτροπή για τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς επίσης με τη δημιουργία νέων οργανώσεων, 
όποτε κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τον εντοπισμό κοινών προκλήσεων και των 
διαθέσιμων πόρων καθώς και τομέων στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία με συντονισμένη δράση·  

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης  
προσέγγισης και τη χρήση των θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της ΕΕ για τη 
συνοχή· πιστεύει ειδικότερα ότι θα πρέπει να προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία 
μεταξύ περιοχών προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα κοινά προβλήματα με 
συντονισμένη δράση·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των μεταφορών είτε 
της ενέργειας, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί 
συντονισμός ιδίως όσον  αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και 
εκείνα που αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων·

5. λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για τον 
ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, θεωρεί απαραίτητη την εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση  όλων των πλεονεκτημάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο των 
επί του παρόντος σχεδιαζόμενων όσο και των μελλοντικών ενεργειακών σχεδίων· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για να διευκολυνθεί η έγκαιρη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των πιθανών περιβαλλοντικών καταστροφών ή 
τεχνικών ατυχημάτων· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικής σπουδαιότητας να 
συμφωνούν όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές κατά το δυνατόν εγκαίρως ως 
προς τον τρόπο αντιμετώπισης των συμβάντων αυτών από περιβαλλοντική, οικονομική 
και τεχνική άποψη·

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη Θάλασσα έχει υποστεί σημαντική ρύπανση και ότι η 
ρύπανση εξαπλώνεται ταχύτατα, ζητεί να εξευρεθεί κοινή λύση για το πρόβλημα αυτό 
χρησιμοποιώντας όλα τα υπάρχοντα μέσα και με βάση τα πρότυπα της ΕΕ.
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