
PA\684997HU.doc PE 394.073v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2007/2101(INI)

18.9.2007

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Külügyi Bizottság részére

a Fekete-tengerre vonatkozó regionális politikai megközelítésről
(2007/2101(INI))

A vélemény előadója: Yiannakis Matsis



PE 394.073v01-00 2/4 PA\684997HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\684997HU.doc 3/4 PE 394.073v01-00

HU

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. tudomásul veszi, hogy a fekete-tengeri szinergia kezdeményezés alapját a fekte-tengeri 
régióra irányuló három stratégia nyújtja, nevezetesen a délkelet-európai és törökországi 
bővítés, az európai szomszédságpolitika és az EU–Oroszország közötti együttműködés 
négy közös térsége; sajnálja azonban, hogy e stratégiákban a kétoldalú kapcsolatok 
kerültek túlsúlyba;

2. helyesli az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz keretében a határon 
átnyúló projektek finanszírozásához rendelkezésre álló források megduplázását, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy kétévente rövid jelentésben tájékoztassa a Parlamentet e 
források végrehajtásáról és az elért haladásról;

3. kéri a Bizottságot, hogy javítsa a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezettel 
(BSEC) és a gazdasági és társadalmi fejlesztésben részt vevő más szervezetekkel folytatott 
kapcsolatait, különösen mivel a BSEC tagjai közül immár három állam az Unió tagja, és 
több fekete-tengeri állam jelölt az európai uniós tagságra;

4. sajnálatát fejezi ki, amiért az energiaforrások és szállítási lehetőségek hatalmas potenciálja 
ellenére a régió megoldatlan konfliktusokkal, környezetvédelmi problémákkal és nem 
megfelelő határellenőrzéssel küzd, és ezek eredményeképpen virágzik a szervezett 
bűnözés és az illegális bevándorlás;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy törekedjen a fekete-tengeri szinergia ösztönzésére, és 
megjegyzi, hogy e stratégia a fekete-tengeri régión túl kiterjeszthető a Kaszpi-medencére 
és Közép-Ázsiára is; e tekintetben ösztönzi a Bizottságot, hogy vegyen részt az emberi 
jogi normák javítására, a helyi demokratikus intézmények létrehozására, valamint a 
felelősségteljes kormányzás és a jogállamiság előmozdítására irányuló kétoldalú 
törekvésekben;

6. gratulál a moldovai és ukrajnai uniós határőrizeti segítségnyújtó misszió sikeréhez, és 
érdeklődéssel várja a Bizottság bevándorlásról és illegális bevándorlásról szóló 
közleményét; azon a véleményen van, hogy a gazdasági fejlődés, a biztonság és a 
stabilitás kulcsszerepet játszanak a megrekedt konfliktusok megoldásában, továbbá hogy 
minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni e területen;

7. bátorítja a Bizottságot az energiaszolgáltatókkal folytatott kapcsolatainak javítása és az 
energiabiztonságról szóló, eredményes párbeszéd kialakítása érdekében tett 
erőfeszítéseiben, mivel ezek révén elősegíti a BAKU-kezdeményezésen (energiaügyi 
párbeszéd az EU és a fekete-, illetve Kaszpi-tengeri országok, valamint szomszédaik 
között) keresztüli jogi és szabályozási harmonizációt és az EU–Oroszország energiaügyi 
párbeszédet;

8. üdvözli a Kaszpi-tengeren és a Fekete-tengeren áthaladó energiafolyosó kialakítását és az 
Energiaközösséget létrehozó szerződés fokozatos kiterjesztését Törökországra, Moldovára 
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és Ukrajnára.


