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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että Mustanmeren synergia-aloite rakentuu kolmelle Mustanmeren aluetta 
koskevalle strategialle: laajentuminen Kaakkois-Eurooppaan ja Turkkiin, Euroopan 
naapuruuspolitiikka sekä EU:n ja Venäjän neljä yhteistä aluetta; pahoittelee kuitenkin, että 
kahdenväliset suhteet hallitsevat kaikkia näitä strategioita;

2. hyväksyy Euroopan naapuruus- ja kumppanuusvälineen mukaisesti myönnettävän 
rahoituksen kaksinkertaistamisen rajatylittäviin hankkeisiin ja kehottaa komissiota 
ilmoittamaan parlamentille suppeilla puolivuotiskertomuksilla näiden varojen 
käyttämisestä ja asiassa saavutetusta edistymisestä;  

3. kehottaa komissiota parantamaan suhteitaan Mustanmeren taloudellisen yhteistyön 
järjestöön (BSEC) ja muihin taloudellista ja sosiaalista kehitystä käsitteleviin alueellisiin 
organisaatioihin, erityisesti nyt kun kolme unionin jäsenvaltiota on myös BSEC:n jäseninä
ja kun eräät Mustanmeren valtiot ovat EU:n ehdokasvaltioita;

4. pahoittelee, että vaikka energiavarojen ja liikennemahdollisuuksien potentiaali on valtava, 
alue kärsii lukkiutuneista konflikteista, ympäristöongelmista ja riittämättömästä 
rajavalvonnasta, minkä johdosta järjestäytynyt rikollisuus ja laiton maahanmuutto 
kukoistavat; 

5. kannustaa komissiota sen pyrkimyksissä parantaa Mustanmeren synergiaa ja toteaa, että 
tätä strategiaa voitaisiin laajentaa Mustanmeren alueen ulkopuolellekin Kaspianmeren 
alueelle ja Keski-Aasiaan; kannustaa komissiota tähän liittyen jatkamaan osallistumistaan 
kahdenvälisiin pyrkimyksiin ihmisoikeusnormien edistämiseksi, alueen demokraattisten 
toimielinten kehittämiseksi sekä hyvän hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteiden 
edistämiseksi;

6. kiittää EU:n rajavalvonnan avustusoperaatiota Moldovassa ja Ukrainassa ja odottaa 
mielenkiinnolla komission tiedonantoa siirtolaisuudesta ja laittomasta maahanmuutosta; 
ilmaisee kantanaan, että taloudellinen kehitys, turvallisuus ja vakaus ovat keskeisiä 
lukkiutuneiden konfliktien ratkaisemisessa ja että näillä aloilla olisi käytettävä kaikki 
tarjolla olevat mahdollisuudet;

7. kannustaa komissiota sen pyrkimyksissä parantaa suhteitaan energian tuottajiin ja käydä 
tuloksellista vuoropuhelua energian toimitusvarmuudesta, mikä edistää lainsäädännön ja 
sääntelyn yhdenmukaistamista Bakun aloitteella (Venäjän ja Mustameren, Kaspianmeren 
ja niiden naapurivaltioiden välinen energia-alan vuoropuhelu) sekä EU:n ja Venäjän 
välisellä energia-alan vuoropuhelulla; 

8. pitää myönteisenä uuden Kaspianmeren-Mustanmeren alueen energiakäytävän 
kehittämistä sekä energiayhteisöä koskevan sopimuksen ulottamista Turkkiin, Moldovaan 
ja Ukrainaan.


