
PA\834723SK.doc PE450.846v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2010/2087(INI)

12.10.2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre zahraničné veci

o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora
(2010/2087(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Victor Boştinaru



PE450.846v01-00 2/3 PA\834723SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\834723SK.doc 3/3 PE450.846v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. považuje oblasť Čierneho mora za strategicky kľúčovú a stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho 
mora za nevyhnutný základ trvalého a koordinovaného rozvoja tejto oblasti;

2. domnieva sa, že pre účinnú stratégiu pre oblasť Čierneho mora má kľúčový význam, aby 
sa do nej v plnej miere zapojili všetky príslušné krajiny bez ohľadu na to, či sú alebo nie 
sú členskými krajinami EÚ; vyzýva k spolupráci medzi všetkými dotknutými regiónmi 
prostredníctvom zapojenia existujúcich organizácií ako sú Organizácia pre hospodársku 
spoluprácu v oblasti Čierneho mora, Parlamentné zhromaždenie pre hospodársku 
spoluprácu v oblasti Čierneho mora a Komisia pre oblasť Čierneho mora, ale v prípade 
potreby aj prostredníctvom zriadenia nových organizácií, a to s cieľom identifikovať 
spoločné problémy a dostupné zdroje, ako aj oblasti, ktoré by koordináciou činnosti mohli 
získať významnú pridanú hodnotu;

3. v rámci stratégie podporuje vypracovanie uceleného prístupu a využívanie osvedčených 
zásad politiky súdržnosti EÚ; vyjadruje najmä presvedčenie, že by sa mala podporovať 
cezhraničná spolupráca medzi regiónmi, aby sa spoločné problémy riešili koordinovane;

4. zastáva názor, že rokovania o všetkých projektoch infraštruktúry, či už v oblasti dopravy 
alebo energií, by mali prebiehať medzi všetkými krajinami Čierneho mora, ktorých sa 
týkajú, a nazdáva sa, že koordinácia by sa mala zabezpečiť najmä pokiaľ ide o projekty 
TEN–T a projekty týkajúce sa rozvoja prístavov;

5. so zreteľom na význam oblasti Čierneho mora z hľadiska zásobovania Európy energiou 
považuje za nevyhnutné dôkladne zhodnotiť všetky výhody a ekologické dôsledky v 
súčasnosti plánovaných a budúcich projektov v oblasti energií; domnieva sa, že by sa mali 
prijať všetky možné opatrenia, ktoré by pomohli rýchlo a účinne reagovať na všetky 
prípadné ekologické katastrofy alebo technické nehody; v tejto súvislosti považuje 
za nevyhnutné, aby sa všetky príslušné krajiny a regióny v dostatočnom predstihu dohodli 
na tom, akým spôsobom budú tieto problémy riešiť z ekologického, hospodárskeho 
a technického hľadiska;

6. keďže Čierne more je veľmi znečistené a znečistenie nepozná hranice, vyzýva k hľadaniu 
spoločného riešenia problému s využitím všetkých existujúcich nástrojov a noriem EÚ.


