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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att Svartahavsområdet är ett strategiskt viktigt område och att en 
EU-strategi för Svarta havet är nödvändig för en hållbar och samordnad utveckling i 
området.

2. Europaparlamentet anser att alla berörda länder, vare sig de är medlemmar i EU eller inte, 
måste göras fullt delaktiga i strategin för att den ska bli framgångsrik. Parlamentet 
uppmanar till samarbete mellan alla berörda regioner, genom medverkan av befintliga 
organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete i Svartahavsområdet, den 
parlamentariska församlingen inom Organisationen för ekonomiskt samarbete i 
Svartahavsområdet och Svartahavskommissionen, men även genom att nya organisationer 
skapas om så behövs, i syfte att identifiera gemensamma utmaningar och tillgängliga 
resurser, liksom andra områden där samordnade åtgärder kan ge ett betydande mervärde.

3. Europaparlamentet vill att man inom ramen för strategin utarbetar en integrerad metod 
och utnyttjar de väletablerade principerna i EU:s sammanhållningspolitik. Parlamentet 
anser i synnerhet att gränsöverskridande samarbete mellan regioner bör främjas, så att 
gemensamma problem kan lösas genom samordnade insatser.

4. Europaparlamentet anser att alla infrastrukturprojekt, vare sig de avser transport eller 
energi, bör förhandlas mellan alla berörda Svartahavsländer och att de måste samordnas 
med projekt som rör det transeuropeiska transportnätet och hamnutveckling.

5. Med tanke på Svartahavsområdes betydelse för Europas energiförsörjning anser 
Europaparlamentet att det behövs en grundlig utvärdering av alla fördelar med och 
miljökonsekvenser av planerade och framtida energiprojekt. Parlamentet anser vidare att 
alla tänkbara åtgärder bör vidtas för att möjliggöra snabba och effektiva insatser i 
samband med potentiella miljökatastrofer eller tekniska olyckor. I detta sammanhang 
anser parlamentet också att det är avgörande att alla berörda länder och regioner tidigt 
kommer överens om hur sådana händelser bör hanteras ur miljömässig, ekonomisk och 
teknisk synpunkt.

6. Eftersom Svarta havet är ytterst förorenat, och föroreningar inte stoppas av några gränser, 
efterfrågar parlamentet en gemensam lösning på problemet där alla befintliga instrument 
används, på grundval av EU-normer.


