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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că regiunea Mării Negre este o zonă crucială din punct de vedere strategic şi că 
o strategie UE cu privire la Marea Neagră este esenţială pentru dezvoltarea durabilă şi 
coordonată a acesteia;

2. consideră că pentru a lansa o strategie eficace pentru Marea Neagră este vitală implicarea 
totală a tuturor ţărilor vizate, fără nicio distincţie între ţările UE şi din afara UE; face un 
apel la cooperare între toate regiunile în cauză, prin implicarea organizaţiilor existente, 
precum OCEMN, APCEMN şi Comisia Mării Negre, dar şi prin înfiinţarea unor 
organizaţii noi, dacă este necesar, cu scopul de a identifica problemele comune şi resursele 
disponibile, precum şi domeniile în care acţiunea coordonată poate aduce beneficii 
semnificative;

3. încurajează formularea, în contextul Strategiei, a unei abordări integrate şi utilizarea 
principiilor încetăţenite ale politicii de coeziune a UE; în special, consideră că ar trebui 
promovată cooperarea transfrontalieră între regiuni, pentru a aborda problemele comune 
prin acţiuni integrate;

4. apreciază că toate proiectele de infrastructură, fie în domeniul transportului, fie în cel al 
energiei, ar trebui negociate între toate ţările vizate din zona Mării Negre şi că ar trebui 
asigurată coordonarea îndeosebi pentru proiectele RTT-T şi proiectele referitoare la 
dezvoltarea porturilor;

5. având în vedere importanţa regiunii Mării Negre pentru aprovizionarea cu energie a 
Europei, consideră esenţială evaluarea cuprinzătoare a tuturor beneficiilor şi implicaţiilor 
ecologice ale proiectelor aflate în plan şi ale celor viitoare în domeniul energiei; consideră 
că ar trebui luate toate măsurile posibile pentru a facilita o reacţie promptă şi eficace la 
toate potenţialele dezastre sau accidente tehnice cu impact asupra mediului; în această 
privinţă, consideră crucial ca toate ţările şi regiunile implicate să se pună de acord cu mult 
timp înainte în privinţa modului de a trata aceste evenimente din punct de vedere ecologic, 
economic şi tehnic;

6. având în vedere că Marea Neagră este foarte poluată şi că poluarea nu cunoaşte graniţe, 
face un apel pentru găsirea unei soluţii comune la această problemă prin utilizarea tuturor 
instrumentelor existente şi pe baza standardelor UE.


