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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että Mustanmeren alue on strategisesti erittäin tärkeä, ja pitää Mustaamerta 
koskevaa EU:n strategiaa keskeisenä alueen kestävälle ja koordinoidulle kehittämiselle; 

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta koskevan strategian luomiseksi on ensiarvoisen 
tärkeää mahdollistaa kaikkien alueen maiden täysi osallistuminen riippumatta siitä, ovatko 
ne EU-maita vai kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön kaikkien asiaan liittyvien 
alueiden kesken toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen kanssa, kuten Mustanmeren 
taloudellisen yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren taloudellista yhteistyötä 
käsittelevä parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä, jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa;

3. kannustaa soveltamaan strategian yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja EU:n 
koheesiopolitiikan vakiintuneita periaatteita; katsoo erityisesti, että olisi edistettävä 
alueiden välistä yhteistyötä yli rajojen, jotta voidaan puuttua yhteisiin ongelmiin 
koordinoidun toiminnan avulla;

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että energia-alan kaikista infrastruktuurihankkeista olisi 
neuvoteltava kaikkien Mustanmeren alueen maiden kesken ja että erityisesti TEN-T-
hankkeissa sekä satamien kehityshankkeissa olisi huolehdittava koordinoinnista; 

5. ottaa huomioon Mustanmeren alueen merkityksen Euroopan energiahuollolle ja pitää 
tärkeänä perusteellista arviointia suunnitteilla olevien ja tulevien energiahankkeiden 
hyödyistä ja ympäristövaikutuksista; katsoo, että kaikin tavoin olisi pyrittävä edistämään 
sitä, että kaikkiin potentiaalisiin ympäristökatastrofeihin ja teknisiin onnettomuuksiin 
voidaan reagoida pikaisesti ja tehokkaasti; pitää tässä suhteessa tärkeänä, että kaikki 
asiaan liittyvät maat ja alueet sopivat hyvissä ajoin etukäteen, kuinka tällaisten 
tapahtumien suhteen menetellään ympäristön, talouden ja tekniikan näkökulmista;

6. ottaa huomioon, että Mustameri on hyvin saastunut ja että saasteet eivät tunne rajoja, ja 
kehottaa sen vuoksi etsimään yhteisesti ratkaisua ongelmaan kaikkia nykyisiä välineitä 
käyttäen ja EU:n vaatimukset huomioon ottaen.


