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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beschouwt het gebied rond de Zwarte Zee als van centraal strategisch belang en acht een 
strategie van de Europese Unie voor de Zwarte Zee essentieel voor haar duurzame en 
gecoördineerde ontwikkeling;

2. acht het levensbelangrijk, om een doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te kunnen 
opstellen, dat alle belanghebbende landen er volledig bij betrokken worden, zonder 
onderscheid tussen lidstaten van de Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende gebieden op, met medewerking van bestaande 
organisaties zoals de organisatie voor economische samenwerking in het Zwarte 
Zeegebied en haar parlementaire assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte Zeecommissie, 
maar zo nodig ook door nieuwe organisaties op te richten, om de gemeenschappelijke 
uitdagingen en beschikbare hulpmiddelen te inventariseren en de beleidsterreinen aan te 
wijzen waar gecoördineerd optreden voor betekenisvolle toegevoegde waarde kan zorgen;

3. spreekt zich voor geïntegreerde benadering en gebruikmaking van de beproefde 
beginselen van het EU-cohesiebeleid in de strategie uit, en denkt meer in het bijzonder dat 
grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende gebieden aanmoediging 
verdient, om gemeenschappelijke problemen met gecoördineerd optreden te lijf te gaan;

4. meent dat alle infrastructuurprojecten voor vervoer of energie het voorwerp van 
onderhandelingen tussen alle belanghebbende landen van de Zwarte Zee moeten vormen 
en dat vooral Ten-T-projecten en de uitbouw van de havens zorgvuldige coördinatie 
vergen;

5. beschouwt grondige evaluatie van alle voordelen en milieuweerslagen van de  momenteel 
geplande en komende energieprojecten als levensnoodzakelijk, gezien de betekenis van 
het Zwarte Zeegebied voor de energiebevoorrading van Europa; vindt het van belang om 
alle mogelijke maatregelen te treffen die een prompt en doelmatig antwoord op alle 
denkbare milieurampen of technische ongelukken kunnen bieden en acht het daarom 
essentieel dat alle belanghebbende gebieden en landen goed op voorhand overeenkomen 
hoe ze dergelijke gebeurtenissen in milieu- en bedrijfstechnisch en economisch opzicht 
denken te behandelen;

6. wenst, aangezien de Zwarte Zee zo sterk vervuild is en vervuiling geen grenzen kent, dat 
er een gemeenschappelijke oplossing voor het probleem gevonden wordt, met 
gebruikmaking van alle beschikbare hulpmiddelen en met als uitgangspunt de normen die 
in de Europese Unie gelden.


