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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Melnās jūras reģions ir stratēģiski nozīmīga teritorija un ES stratēģija attiecībā 
uz Melno jūru ir būtiska, lai nodrošinātu šī reģiona ilgtspējīgu un koordinētu attīstību;

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi pilnībā 
iesaistīt visas attiecīgās valstis, nešķirojot starp ES dalībvalstīm un valstīm, kas nav ES; 
aicina visus attiecīgos reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās izveidotajās 
organizācijās kā BSEC, PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, gan vajadzības 
gadījumā veidojot jaunas struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas un pieejamos 
līdzekļus, kā arī jomas, kurās saskaņotai darbībai var būt ievērojama pievienotā vērtība;

3. saistībā ar šo stratēģiju mudina izstrādāt integrētu pieeju un izmantot vispāratzītus ES 
kohēzijas politikas principus; uzskata, ka jo īpaši būtu jāveicina reģionu pārrobežu 
sadarbība, lai saskaņoti risinātu kopīgās problēmas;

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi 
infrastruktūras projekti gan transporta, gan enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu jākoordinē 
Eiropas transporta tīkla (TEN-T) projekti un ostu attīstības projekti;

5. ņemot vērā Melnās jūras reģiona nozīmi Eiropas energoapgādē, uzskata, ka ir būtiski 
padziļināti novērtēt pašreiz plānoto un turpmāko enerģētikas projektu priekšrocības un 
ietekmi uz vidi; uzskata, ka jāveic visi iespējamie pasākumi, lai varētu ātri un efektīvi 
reaģēt uz visām iespējamajām vides katastrofām un tehniskajiem negadījumiem; šajā 
sakarā uzskata, ka ir būtiski, lai visas attiecīgās valstis un reģioni savlaicīgi vienotos par 
rīcību šādās situācijās no vides, ekonomikas un tehniskā aspekta;

6. ņemot vērā to, ka Melnās jūras piesārņojuma līmenis ir augsts un robežas nespēj kavēt 
piesārņojuma izplatību, aicina rast kopīgu problēmas risinājumu, izmantojot visus 
pieejamos instrumentus un pamatojoties uz ES standartiem.


