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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Iqis ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed bħala żona strateġikament kruċjali u huwa tal-fhema li 
Strateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed hija essenzjali għall-iżvilupp sostenibbli u koordinat 
tiegħu;

2. Jemmen li sabiex titnieda Strateġija għall-Baħar l-Iswed effikaċi, huwa ta' importanza 
vitali li jiġu involuti bis-sħiħ il-pajjiżi kollha kkonċernati, bla ebda distinzjoni bejn il-
pajjiżi tal-UE u dawk mhux tal-UE; jitlob kooperazzjoni bejn ir-reġjuni relevanti kollha, 
permezz tal-involviment tal-oprganizzazzjonijiet eżistenti, bħalma huma l-BSEC, il-
PABSEC u l-Kummissjoni għall-Baħar l-Iswed, iżda wkoll permezz tal-ħolqien ta' 
organizzazzjonijiet ġodda fejn ikun neċessarju, bil-għan li jiġu identifikati l-isfidi komuni 
u r-riżorsi disponibbli, kif ukoll oqsma fejn azzjoni koordinata tista' ġġib magħha valur 
miżjud sinifikanti;

3. Iħeġġeġ l-iżvilupp, fil-kuntest tal-Istrateġija, ta' approċċ integrat u l-użu tal-prinċipji 
stabbiliti tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE; jemm, b'mod partikulari, li l-kooperazzjoni 
transkonfinali bejn ir-reġjuni għandha tiġi promossa, sabiex jiġu indirizzati problemi 
komuni permezz ta' azzjoni koordinata;

4. Huwa tal-fehma li l-proġetti infrastrutturali kollha, kemm jekk fil-qasam tat-trasport u 
kemm jekk fil-qasam tal-enerġija, għandhom jiġu nnegozjati bejn il-pajjiżi kkonċernati 
kollha tal-Baħar l-Iswed, u li l-koordinazzjoni għandha tiġi żgurata speċjalment fir-
rigward tal-proġetti TEN-T u l-proġetti relatati mal-iżvilupp tal-portijiet;

5. Wara li kkunsidra l-importanza tar-reġjun tal-Baħar l-Iswed għall-provvista tal-enerġija
tal-Ewropa, iqis li hija essenzjali li ssir valutazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċji u l-
implikazzjonijiet ambjentali kollha tal-proġetti tal-enerġija ppjanati attwalment kif ukoll 
dawk tal-ġejjieni; jemmen li għandhom jittieħdu l-miżuri kollha possibbli biex tiġi 
ffaċilitata reazzjoni fil-pront u effikaċi għad-diżastri ambjentali jew inċidenti tekniċi 
kollha potenzjali; f'dan ir-rigward, iqis kruċjali li l-pajjiżi u r-reġjuni kollha kkonċernati 
jaqblu minn ħafna qabel dwar kif għandhom jiġu indirizzati tali avvenimenti mil-lat 
ambjentali, ekonomiku u tekniku;

6. Minħabba l-fatt li l-Baħar l-Iswed huwa miġġes ħafna, u minħabba li t-tniġġis m'għandux 
konfini, jitlob riżoluzzjoni konġunta tal-problema permezz tal-użu tal-istrumenti kollha 
eżistenti u abbażi tal-istandards tal-UE.


