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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Considera que a região do Mar Negro desempenha um papel estratégico fundamental e 
entende que a Estratégia da UE para o Mar Negro é essencial para um desenvolvimento 
sustentável e coordenado da região; 

2. Considera que para lançar uma estratégia eficaz para o Mar Negro é vital envolver 
plenamente todos os países interessados, sem distinção entre os países da UE e os outros; 
apela à cooperação entre todas as regiões em causa, através do envolvimento das 
organizações existentes, como a Organização de Cooperação Económica do Mar Negro 
(OCEMN), a Assembleia Parlamentar da OCEMN e a Comissão do Mar Negro, mas 
também através da criação de novos organismos, se necessário, a fim de identificar os 
desafios comuns e os recursos disponíveis, bem como os domínios nos quais a acção 
coordenada pode introduzir um valor acrescentado significativo;

3. Incentiva o desenvolvimento, no contexto da Estratégia, de uma abordagem integrada e ao 
recurso aos princípios bem estabelecidos da Política de Coesão da UE;  mais 
particularmente, considera que deve promover-se a cooperação transfronteiriça entre 
regiões, a fim de resolver os problemas comuns através de uma acção coordenada;

4. Considera que todos os projectos de infra-estruturas, quer no sector dos transportes quer 
da energia, devem ser negociados entre todos os países do Mar Negro interessados, e que 
a coordenação deve ser assegurada especialmente no que diz respeito aos projectos RTE-T 
e aos projectos de desenvolvimento portuário;

5. Considera essencial, tendo em conta a importância da região do Mar Negro para o 
abastecimento energético da Europa, a realização de uma avaliação aprofundada de todos 
os benefícios e implicações ambientais dos projectos de energia actualmente previstos e 
futuros;  considera que devem tomar-se todas as medidas possíveis para permitir uma 
resposta rápida e eficaz a todas as catástrofes ambientais ou acidentes técnicos potenciais; 
neste contexto, considera fundamental que todos os países e regiões em causa cheguem 
antecipadamente a um acordo sobre a forma de fazer face a esses eventos de um ponto de 
vista ambiental, económico e técnico; 

6. Apela, uma vez que o Mar Negro está muito poluído e que a poluição não conhece 
fronteiras, a que se encontre uma solução conjunta para o problema mediante o recurso a 
todos os instrumentos existentes e com base em normas da UE.


