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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a fekete-tengeri régió stratégiailag alapvető fontosságú terület, és úgy ítéli 
meg, hogy az EU fekete-tengeri stratégiája a régió fenntartható és összehangolt fejlődése 
szempontjából kulcsfontosságú;

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-tengeri stratégia elindításához alapvetően fontos 
valamennyi érintett ország teljes mértékű bevonása, az uniós és nem uniós országok 
közötti mindennemű különbségtétel nélkül; kéri valamennyi érintett régió 
együttműködését a meglévő szervezetek – például a BSEC, a PABSEC és a Fekete-tengeri 
Bizottság – bevonásával, de egyszersmind újak létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint azokat a 
területeket, amelyeken az összehangolt fellépés jelentős hozzáadott értéket teremthet;

3. a stratégiával összefüggésben támogatja egy integrált megközelítés megalkotását és az EU 
kohéziós politikája területén kidolgozott elvek alkalmazását; úgy véli különösen, hogy a 
régiók közötti határokon átnyúló együttműködést szorgalmazni kell a közös problémák 
összehangolt fellépés általi kezelése érdekében;

4. úgy véli, hogy valamennyi infrastrukturális projektről – a közlekedés és az energia 
területén egyaránt – valamennyi érintett fekete-tengeri országnak kell megállapodnia, és 
hogy különösen a TEN-T projektek és a kikötők fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt;

5. mivel a fekete-tengeri régió Európa energiaellátása szempontjából jelentős terület, úgy 
véli, hogy a jelenleg tervezett és a jövőbeli energiaprojektek valamennyi előnyének és 
környezetvédelmi vonatkozásának alapos értékelése kiemelkedően fontos; úgy ítéli meg, 
hogy valamennyi lehetséges intézkedést meg kell hozni annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy minden környezeti katasztrófára és műszaki balesetre azonnali és hatékony válasz 
születhessen; e tekintetben alapvetően fontosnak tartja, hogy valamennyi érintett ország és 
régió előre megállapodjon arról, hogy ezen eseményeket környezetvédelmi, gazdasági és 
technikai szempontból miként kezelik;

6. mivel a Fekete-tenger súlyosan szennyezett, és a szennyezés nem ismer országhatárokat, 
kéri, hogy valamennyi meglévő eszköz felhasználásával, az uniós normák alapján közös 
megoldást találjanak a problémára.


