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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Musta mere sünergiat käsitlev algatus rajaneb kolmel Musta mere piirkonna 
strateegial, nimelt laienemine Kagu-Euroopa ja Türgi suunas, Euroopa naabruspoliitika 
ning ELi ja Venemaa neli ühisruumi; avaldab siiski kahetsust, et kõigi nende strateegiate 
puhul on valdavalt tegemist kahepoolsete suhetega;

2. kiidab heaks Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi selliste rahaliste 
vahendite kahekordistamise, mis on mõeldud piiriüleste projektide rahastamiseks, ning 
palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti kõnealuste fondide rakendamisest ning 
tehtud edusammudest, esitades iga kahe aasta tagant lühiaruande;

3. palub komisjonil parandada suhteid Musta mere majanduskoostöö organisatsiooni (BSEC) 
ning muude majandus- ja sotsiaalarenguga tegelevate piirkondlike organisatsioonidega 
eriti nüüd, kui kolm liidu liikmesriiki on samuti BSECi liikmed ning Musta mere 
piirkonna riike on ka ELi kandidaatriikide hulgas;

4. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et vaatamata tohutule energiaressursside ja 
transpordivõimaluste potentsiaalile kannatab piirkond külmutatud konfliktide, 
keskkonnaprobleemide ja puuduliku piirikontrolli all, mille tulemus on organiseeritud 
kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserände kiire kasv;

5. toetab komisjoni jõupingutusi suurendada sünergiat Musta mere piirkonnas ning märgib, 
et kõnesolevat strateegiat võiks laiendada Musta mere piirkonnast kaugemale Kaspia mere 
vesikonna aladele ja sealt edasi Kesk-Aasiasse; ergutab seoses sellega komisjoni osalema 
kahepoolsetes jõupingutustes inimõiguste olukorra parandamiseks, demokraatlike 
institutsioonide loomiseks piirkonnas ning hea valitsemistava ja õigusriigi põhimõtete 
edendamiseks;

6. kiidab heaks edusammud, mida on teinud ELi piirihaldamise abimissioon Moldovas ja 
Ukrainas, ning jääb huviga ootama komisjoni teatist rände ja ebaseadusliku sisserände 
kohta; väljendab arvamust, et majandusareng, julgeolek ja stabiilsus on olulised tegurid 
külmutatud konfliktide lahendamisel ning kõik jõupingutused tuleks suunata nendele 
valdkondadele;

7. avaldab toetust komisjoni jõupingutustele edendada suhteid energiatarnijatega ning pidada 
tulemuslikku dialoogi energiavarustuse kindluse teemal, edendades sellega õigusaktide ja 
eeskirjade ühtlustamist BAKU algatuse (energeetikaalane dialoog ELi ja Musta mere 
piirkonna ja Kaspia mere vesikonnas asuvate riikide ning nende naabrite vahel) ja ELi-
Venemaa energeetikaalase dialoogi abil;

8. kiidab heaks Kaspia mere – Musta mere energiakoridori arendamise ja energiaühenduse 
asutamislepingu ulatuse laiendamise Türgile, Moldovale ja Ukrainale.
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