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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že iniciativa Černomořská synergie vychází ze tří strategií pro oblast Černého 
moře, jmenovitě z rozšíření o jihovýchodní Evropu a Turecko, z evropské politiky 
sousedství a ze čtyř společných prostorů EU a Ruska; lituje však, že v každé z uvedených 
strategií převládají bilaterální vztahy;

2. schvaluje, že v rámci nástroje evropského sousedství a partnerství byly zdvojnásobeny 
finanční zdroje určené na přeshraniční projekty, a vyzývá Komisi, aby Parlamentu dvakrát 
ročně předkládala krátké zprávy, v nichž ho bude informovat o využívání těchto zdrojů 
a o dosaženém pokroku;

3. vyzývá Komisi, aby zlepšila své vztahy s Organizací pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (BSEC) a dalšími regionálními organizacemi, jež se podílejí na 
hospodářském a sociálním rozvoji, zvláště když jsou nyní tři členské státy Unie současně 
členy BSEC a další černomořské státy kandidují na členství v Evropské unii; 

4. vyjadřuje politování nad tím, že navzdory nezměrnému potenciálu v podobě 
energetických zdrojů a dopravních možností tento region trpí kvůli nevyřešeným 
konfliktům, ekologickým problémům a nedostatečným pohraničním kontrolám, které 
umožňují vzkvétat organizovanému zločinu a nezákonnému přistěhovalectví;

5. podporuje Komisi v jejím úsilí stimulovat iniciativu Černomořská synergie a konstatuje, 
že by tato strategie mohla být rozšířena z oblasti Černého moře na Kaspickou nížinu 
a Střední Asii; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby se zde formou dvoustranné 
spolupráce zasazovala o zlepšení norem v oblasti lidských práv a rozvoj demokratických 
institucí a hájila řádnou správu věcí veřejných a zásady právního státu;

6. vyjadřuje uznání úspěšné misi EU pro pomoc na hranicích mezi Moldavskem a Ukrajinou 
a se zájmem očekává sdělení Komise o migraci a nezákonném přistěhovalectví; zastává 
názor, že hospodářský rozvoj, bezpečnost a stabilita jsou klíčem pro vyřešení „ustrnulých“ 
konfliktů a že by se těmto otázkám mělo věnovat maximální úsilí;

7. podporuje Komisi v jejím záměru posílit vztahy s dodavateli energií a vést plodný dialog 
o energetické bezpečnosti, a tak prostřednictvím iniciativy BAKU (dialog o energetických 
otázkách mezi EU a zeměmi z oblasti Černého moře, Kaspické nížiny a jejich sousedy) 
a energetického dialogu mezi EU a Ruskem podpořit harmonizaci v oblasti právních 
a regulačních předpisů;

8. vítá budování nového strategického energetického koridoru, který bude spojovat oblast 
Kaspického a Černého moře, a postupné rozšíření Smlouvy o Energetickém společenství 
na Turecko, Moldavsko a Ukrajinu.


