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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. uważa region Morza Czarnego za obszar priorytetowy pod względem strategicznym i 
uznaje, że strategia UE dla Morza Czarnego ma kluczowe znaczenie dla jego 
zrównoważonego i skoordynowanego rozwoju;

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej strategii dla Morza Czarnego istotne jest pełne 
zaangażowanie wszystkich zainteresowanych krajów, bez wprowadzania podziału na 
kraje UE i spoza UE; wzywa do współpracy między wszystkimi odnośnymi regionami 
przez zaangażowanie istniejących organizacji, takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie w razie potrzeby nowych organizacji w celu 
określenia wspólnych wyzwań i dostępnych zasobów, a także obszarów, w których 
skoordynowane działania mogą mieć znaczącą wartość dodaną;

3. w kontekście strategii zachęca do opracowania zintegrowanego podejścia i do 
wykorzystania ugruntowanych zasad polityki spójności UE; w szczególności uważa, że 
należy wspierać współpracę transgraniczną między regionami w celu rozwiązania 
wspólnych problemów za pośrednictwem skoordynowanych działań;

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące wszystkich projektów infrastrukturalnych, czy to w 
dziedzinie transportu czy energii, powinny być zaangażowane wszystkie zainteresowane 
kraje czarnomorskie i że koordynację należy zapewnić szczególnie w przypadku 
projektów TEN-T i projektów dotyczących rozwoju portów;

5. mając na uwadze znaczenie regionu Morza Czarnego dla dostaw energii do Europy, 
uważa, że niezwykle istotna jest szczegółowa ocena wszystkich korzyści i skutków 
środowiskowych obecnie planowanych i przyszłych projektów energetycznych; uważa, że 
należy podjąć wszystkie dostępne środki w celu ułatwienia szybkiego i skutecznego 
reagowania na wszelkie potencjalne katastrofy ekologiczne lub wypadki techniczne; w 
związku z tym uważa za niezwykle ważne, by wszystkie zainteresowane kraje i regiony 
uzgodniły z odpowiednim wyprzedzeniem, jak radzić sobie z tego rodzaju zdarzeniami z 
ekologicznego, ekonomicznego i technicznego punktu widzenia;

6. biorąc pod uwagę fakt, że Morze Czarne jest silnie zanieczyszczone, a zanieczyszczenia 
łatwo pokonują granice, wzywa do znalezienia wspólnego rozwiązania problemu przy 
wykorzystaniu wszystkich istniejących instrumentów i w oparciu o normy UE;


