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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at Sortehavssynergi-initiativet er bygget op omkring tre strategier for 
Sortehavsområdet, nemlig udvidelse i det sydøstlige Europa og Tyrkiet, den europæiske 
naboskabspolitik og de fire fælles EU-Rusland-områder; beklager dog, at det inden for 
hver af disse strategier er de tosidede forbindelser, der er fremherskende;

2. bifalder fordoblingen af de finansielle midler, der er stillet til rådighed som led i det 
europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument til finansiering af grænseoverskridende 
projekter, og anmoder Kommissionen om gennem kortfattede halvårsrapporter at 
informere Parlamentet om anvendelsen af disse midler og om fremskridtene;

3. opfordrer Kommissionen til at udbygge sine forbindelser med Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde i Sortehavsområdet (BSEC) og andre regionale organisationer, 
der beskæftiger sig med den økonomiske og sociale udvikling, især fordi tre af EU's 
medlemsstater nu også er medlemmer af BSEC, mens andre stater omkring Sortehavet
ansøger om EU-medlemskab;

4. beklager, at regionen på trods af sit enorme potentiale med hensyn til ressourcer og 
transport lider under uløste konflikter, miljøproblemer og utilstrækkelig grænsekontrol 
med den konsekvens, at organiseret kriminalitet og ulovlig indvandring er udbredte 
fænomener;

5. støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at stimulere Sortehavs-synergien og 
bemærker, at denne strategi kan udvides fra at omfatte Sortehavsområdet til området 
omkring det Kaspiske Hav og Centralasien; støtter i denne sammenhæng Kommissionens 
bestræbelser på som led i de tosidede forbindelser at højne menneskerettighedsniveauet, 
udvikle demokratiske institutioner i området og fremme god regeringsførelse og 
retsstatsprincippet;

6. glæder sig over de positive resultater, der er opnået med EU's grænsebistandsmission i 
Moldova og Ukraine, og afventer med interesse Kommissionens meddelelse om 
migration og ulovlig indvandring; mener, at økonomisk udvikling, sikkerhed og stabilitet 
er nøglen til løsning af de uløste konflikter, og at ingen indsats på disse områder må 
forsømmes;

7. støtter Kommissionen i dens indsats for at udbygge relationerne til leverandørerne af
energi og at fortsætte den frugtbare dialog om energisikkerhed for på denne måde at 
fremme retlig og reguleringsmæssig harmonisering gennem Baku-initiativet (energidialog 
mellem EU og landene omkring Sortehavet og Det Kaspiske Hav samt deres naboer) og 
EU's og Ruslands energidialog;

8. hilser udarbejdelsen af den nye strategi med en energikorridor gennem Det Kaspiske Hav 
og Sortehavet og udvidelsen af energifællesskabstraktaten til at omfatte Tyrkiet, Moldova 
og Ukraine.


	684997da.doc

