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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία συνέργειας του Εύξεινου Πόντου οικοδομήθηκε με βάση
τρεις στρατηγικές που αφορούν στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, κυρίως τη διεύρυνση 
προς την Νότιο-ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 
και τους τέσσερις κοινούς χώρους ΕΕ/Ρωσίας· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι οι διμερείς σχέσεις κυριαρχούν σε κάθε μία από αυτές τις στρατηγικές· 

2.. Εγκρίνει τον διπλασιασμό των οικονομικών πόρων που διατίθενται στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης για τη χρηματοδότηση των 
διασυνοριακών σχεδίων και ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για 
την υλοποίηση  αυτών των ταμείων και την πρόοδο που σημειώθηκε, μέσω σύντομων 
εξαμηνιαίων εκθέσεων·

3. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις σχέσεις της με τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΟΣΕΠ) και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς που 
μετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ιδιαίτερα τώρα που τα τρία κράτη 
μέλη της Ένωσης είναι επίσης μέλη του ΟΟΣΕΠ και που τα άλλα κράτη του Ευξείνου 
Πόντου είναι υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά το τεράστιο δυναμικό όσον αφορά τους 
ενεργειακούς πόρους και τις δυνατότητες μεταφοράς, η περιοχή πλήττεται από παγωμένες 
συγκρούσεις, περιβαλλοντικά προβλήματα και ανεπαρκείς συνοριακούς ελέγχους, με 
αποτέλεσμα να ανθεί το οργανωμένο έγκλημα και η παράνομη μετανάστευση·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να προωθήσει τη συνέργεια του Εύξεινου
Πόντου και επισημαίνει ότι η στρατηγική αυτή μπορεί να επεκταθεί επέκεινα της 
περιοχής του Ευξείνου Πόντου στην Λεκάνη της Κασπίας Θάλασσας και στην Κεντρική 
Ασία· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την Επιτροπή στη συμμετοχή της σε διμερείς 
προσπάθειες για την ανόρθωση των προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανάπτυξη 
των δημοκρατικών θεσμών στην περιοχή και την προώθηση της καλής διακυβέρνησης 
και του κράτους δικαίου·

6. επικροτεί την επιτυχία της αποστολής της ΕΕ για συνοριακή συνδρομή στη Μολδαβία και 
την Ουκρανία και αναμένει με ενδιαφέρον την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 
μετανάστευση και την παράνομη μετανάστευση· εκφράζει την άποψη ότι η οικονομική 
ανάπτυξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι τα καίρια στοιχεία για την επίλυση των 
παγωμένων συρράξεων και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια στους 
τομείς αυτούς·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να ενισχύσει τις σχέσεις της με τους 
παρόχους ενέργειας και να συνεχίσει τον αποδοτικό διάλογο για την ενεργειακή 
ασφάλεια, προωθώντας κατά συνέπεια την νομική και κανονιστική εναρμόνιση μέσω της 
πρωτοβουλίας του Μπακού (ενεργειακός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του 
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Ευξείνου Πόντου,  της Λεκάνης της Κασπίας Θάλασσας και των γειτόνων τους) και του 
Ενεργειακού Διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας·

8. χαιρετίζει την ανάπτυξη του νέου στρατηγικού ενεργειακού διαδρόμου Υπερκασπιακού-
Ευξείνου Πόντου και την προοδευτική επέκταση της κοινοτικής συνθήκης για την 
ενέργεια στην Τουρκία, την Μολδαβία και την Ουκρανία. 


