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ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on arvamusel, et Musta mere piirkond on strateegiliselt tähtis ala, ning peab ELi Musta 
mere strateegiat oluliseks piirkonna säästliku ja kooskõlastatud arengu jaoks; 

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa strateegia käivitamiseks on hädavajalik kaasata 
täielikult kõik asjaomased riigid, tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et kõik asjaomased piikonnad teeksid koostööd, 
kaasates juba olemasolevaid organisatsioone nagu Musta mere riikide majanduskoostöö 
(BSEC), Musta mere riikide majanduskoostöö parlamentaarne assamblee (PABSEC) ja 
Musta mere komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi organisatsioone, et määrata kindlaks 
ühised eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust; 

3. julgustab nimetatud strateegia raames välja töötama ühtset lähenemisviisi ja kasutama ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kindlakskujunenud põhimõtteid; usub eelkõige, et piirkondade 
vahel tuleb edendada piiriülest koostööd, et kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid;

4. on arvamusel, et kõik Musta mere asjaomased riigid peaksid omavahel pidama 
läbirääkimisi kõikide infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis tegemist transpordi või 
energia valdkonnaga, ning et kooskõlastamine tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate projektide osas;

5. võttes arvesse Musta mere piirkonna tähtsust Euroopa energiavarustusele, leiab, et on 
oluline põhjalikult hinnata kõikide hetkel kavandatavate ja tulevaste energiaprojektide 
eeliseid ja keskkonnamõjusid; usub, et tuleb võtta kõik võimalikud meetmed, et saaks 
rakendada kiireid ja tulemuslikke vastumeetmeid kõikidele potentsiaalsetele 
keskkonnakatastroofidele ja tehnilistele õnnetustele; peab sellega seoses oluliseks, et kõik 
asjaomased riigid ja piirkonnad lepiksid eelnevalt kokku, kuidas nende juhtumitega 
ökoloogilisest, majanduslikust ja tehnilisest seisukohast toime tulla;

6. võttes arvesse Musta mere kõrget saastatust ning tõsiasja, et saastatusel ei ole piire, nõuab, 
et probleemile leitaks ühine lahendus kõigi olemasolevate vahendite rakendamise teel ja 
tuginedes EL-i standarditele.


