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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Juodosios jūros regionas yra strategiškai svarbi sritis ir kad ES Juodosios jūros 
strategija yra būtina regiono tvariam ir suderintam vystymuisi;

2. mano, kad norint parengti veiksmingą Juodosios jūros strategiją svarbu visapusiškai 
įtraukti visas susijusias šalis neskirstant jų į ES valstybes ir ES nepriklausančias šalis; 
ragina bendradarbiauti visus atitinkamus regionus įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios jūros 
regiono ekonominio bendradarbiavimo organizacijos parlamentinę asamblėją ir Juodosios 
jūros komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant naujas organizacijas siekiant nustatyti 
bendrus iššūkius ir turimus išteklius bei sritis, kuriose suderinti veiksmai gali būti labai 
naudingi;

3. ragina rengiant strategiją sukurti integruotą metodą ir naudoti gerai apibrėžtus ES 
sanglaudos politikos principus; mano, kad visų pirma turėtų būti skatinamas 
tarpvalstybinis regionų bendradarbiavimas siekiant spręsti bendras problemas imantis 
suderintų veiksmų;

4. mano, kad dėl visų transporto ir energijos srities infrastruktūros projektų turėtų vykti 
derybos tarp visų susijusių Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų būti užtikrinta 
koordinacija, ypač atsižvelgiant į Transeuropinio transporto tinklo (TEN–T) projektus ir 
projektus, susijusius su uostų plėtra;

5. atsižvelgdamas į Juodosios jūros regiono svarbą Europos energijos tiekimui mano, kad 
itin svarbus išsamus dabartinių planuojamų ir būsimų energetikos projektų naudingumo ir 
poveikio aplinkai įvertinimas; mano, kad turėtų būti imamasi visų galimų priemonių 
siekiant sudaryti sąlygas greitam ir veiksmingam reagavimui į visas galimas ekologines 
katastrofas ar technines avarijas; atsižvelgdamas į tai mano, jog itin svarbu, kad visos 
susijusios šalys ir regionai gerokai iš anksto susitartų, kaip spręsti šias problemas 
aplinkosaugos, ekonominiu ir techniniu požiūriu;

6. atsižvelgdamas į tai, kad Juodoji jūra yra labai užteršta ir kad taršai neegzistuoja sienos, 
ragina rasti bendrą problemos sprendimą panaudojant visas turimas priemones ir laikantis 
ES standartų.


