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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Отбелязва, че инициативата „Черноморско взаимодействие“ е изградена въз основа 
на три стратегии относно Черноморския регион, а именно разширяването към 
Югоизточна Европа и Турция, европейската политика на добросъседство и четирите 
общи пространства на ЕС и Русия; въпреки това изразява съжаление, че във всяка от 
тези стратегии преобладават двустранните отношения;

2. Одобрява удвояването на предоставените финансови средства по инструмента за 
европейско добросъседство и партньорство за финансиране на трансгранични 
проекти и призовава Комисията да информира Парламента относно реализирането 
на тези средства и постигнатия напредък посредством кратки доклади, изготвяни на 
всеки две години;

3. Призовава Комисията да подобри отношенията си с Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество (ЧИС) и други регионални организации, ангажирани 
с икономическо и социално развитие, особено сега, когато три държави-членки на 
Съюза са също така членки на ЧИС и когато други черноморски държави са 
кандидатки за членство в Европейския съюз;

4. Изразява съжаление относно факта, че въпреки огромния си потенциал по 
отношение на енергийни ресурси и транспортни възможности, регионът страда от 
замразени конфликти, екологични проблеми и незадоволителни гранични проверки, 
което води до процъфтяване на организираната престъпност и незаконната 
имиграция;

5. Насърчава Комисията в усилията й да насърчи черноморското взаимодействие и 
отбелязва, че тази стратегия може да се разшири отвъд Черноморския регион до 
Каспийския басейн и до Централна Азия; в тази връзка насърчава Комисията в 
ангажирането й в двустранните усилия за повишаване на стандартите по отношение 
на правата на човека, развиване на демократичните институции в тази област и 
насърчаване на доброто управление и правовата държава;

6. Приветства успеха на мисията за гранично подпомагане на ЕС в Молдова и Украйна 
и очаква с интерес съобщението на Комисията относно миграцията и незаконната 
миграция; изразява становището си, че икономическото развитие, сигурността и 
стабилността са в основата на разрешаването на замразените конфликти и че следва 
да се положат всички усилия в тези области;

7. Насърчава Комисията в усилията й да засили връзките си с енергийните доставчици 
и да води ползотворен диалог относно енергийната сигурност, като по този начин 
насърчава правната и регулаторната хармонизация чрез инициативата от Баку 
(енергиен диалог между ЕС и черноморските страни, страните от Каспийския 
басейн и техните съседи) и енергийния диалог между ЕС и Русия;
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8. Приветства развитието на новия транскаспийски -черноморски стратегически 
енергиен коридор и постепенното разширяване на Договора за енергийна общност в 
посока Турция, Молдова и Украйна.
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