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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je črnomorsko območje strateško pomembno območje ter misli, da je strategija 
EU za Črno morje bistvena za njen trajnostni in usklajen razvoj;

2. verjame, da je za začetek učinkovite strategije za Črno morje bistvenega pomena popolna 
vključitev vseh zadevnih držav, brez ločevanja med državami EU in državami izven EU; 
poziva k sodelovanju med vsemi zadevnimi regijami z vključevanjem že obstoječih 
organizacij kot so Organizacija za črnomorsko gospodarsko sodelovanje, parlamentarna 
skupščina Organizacije za črnomorsko gospodarsko sodelovanje in odbor za Črno morje, 
ter tudi z vzpostavljanjem novih organizacij, kjer se to zdi potrebno, z namenom 
identificiranja skupnih izzivov in razpoložljivih sredstev kot tudi področij, kjer lahko 
usklajeni ukrepi prinesejo znatno dodano vrednost;

3. v okviru strategije spodbuja razvoj celostnega pristopa in uporabo ustaljenih načel 
kohezijske politike EU; zlasti verjame, da je treba spodbujati čezmejno sodelovanje med 
regijami, da se rešujejo skupne težave z usklajenimi ukrepi;

4. meni, da morajo za vse infrastrukturne projekte, tako na področju prometa kot energije, 
pogajanja potekati med vsemi zadevnimi črnomorskimi državami, in da je treba zagotoviti 
usklajevanje zlasti glede projektov TEN-T in projektov, ki se nanašajo na razvoj 
pristanišč;

5. ob upoštevanju pomembnosti črnomorske regije za oskrbo z energijo Evrope, meni, da je 
popolna ocena vseh koristi in okoljskih posledic trenutno načrtovanih in bodočih 
energetskih projektov bistvena; verjame, da je treba sprejeti vse mogoče ukrepe za lajšanje 
takojšnjega in učinkovitega odziva na vse morebitne okoljske katastrofe ali tehnične 
nesreče; s tem v zvezi meni, da je bistveno, da se vse zadevne države in regije že 
predhodno strinjajo o načinih obravnave teh dogodkov z okoljskega, gospodarskega in 
tehničnega vidika;

6. glede na to, da je Črno morje zelo onesnaženo in da onesnaženost ne pozna meja, poziva k 
iskanju skupne rešitve za težavo z uporabo vseh obstoječih instrumentov in na podlagi 
standardov EU.


