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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad vadinamoji Juodosios jūros sinergijos iniciatyva paremta trimis Juodosios 
jūros regiono strategijomis, t. y. ES plėtra link Pietryčių Europos ir Turkijos, Europos 
kaimynystės politika ir keturiomis ES ir Rusijos bendromis erdvėmis; tačiau apgailestauja, 
kad kiekvienoje iš šių strategijų dominuoja dvišaliai santykiai;

2. pritaria finansinių išteklių, pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę skirtų 
tarptautiniams projektams finansuoti, padvigubinimui ir ragina Komisiją informuoti 
Parlamentą apie šių lėšų panaudojimą ir pasiektą pažangą parengiant trumpas dvimetes 
ataskaitas;

3. ragina Komisiją pagerinti santykius su Juodosios jūros ekonominio bendradarbiavimo 
organizacija (angl. BSEC) ir kitomis regioninėmis organizacijomis, dalyvaujančiomis 
plėtojant ekonominį ir socialinį vystymąsi, ypač dabar, kai trys Europos Sąjungos 
valstybės narės yra Juodosios jūros ekonominio bendradarbiavimo organizacijos narės, o 
kitos Juodosios jūros regiono šalys yra kandidatės į Europos Sąjungos nares;

4. apgailestauja, kad, neatsižvelgiant į didžiulį energijos potencialą ir transporto galimybes, 
regionas kenčia nuo ilgalaikių konfliktų, aplinkos apsaugos problemų ir nepakankamos 
valstybinių sienų apsaugos, dėl kurios klesti organizuotas nusikalstamumas ir nelegali 
imigracija;

5. ragina Komisiją ir toliau skatinti vadinamąją Juodosios jūros sinergijos iniciatyvą ir 
pažymi, kad šią strategiją galima būtų išplėsti įtraukiant į ją ne tik Juodosios jūros regioną, 
bet ir Kaspijos jūros baseiną bei Vidurinę Aziją; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją 
toliau dalyvauti dedant dvišales pastangas, siekiant pagerinti žmogaus teisių standartus, 
plėtoti regiono demokratines institucijas ir skatinti tinkamą valdymą ir teisinės valstybės 
principus;

6. džiaugiasi sėkminga ES pasienio pagalba misijos Moldovoje ir Ukrainoje ir susidomėjęs 
laukia Komisijos komunikato dėl migracijos ir nelegalios imigracijos; mano, kad 
ekonominis vystymasis, saugumas ir stabilumas yra pagrindiniai elementai, siekiant 
išspręsti ilgalaikius konfliktus, ir kad šioje srityje reikia dėti visas pastangas;

7. ragina Komisiją toliau gerinti santykius su energijos tiekėjais ir siekti vaisingo dialogo 
energetikos saugumo klausimais, taip skatinant derinti teisės aktus ir reguliavimo normas 
vadovaujantis BAKU iniciatyva (ES ir Juodosios jūros regiono, Kaspijos jūros baseino 
valstybių ir jų kaimyninių šalių dialogas energetikos tema) bei ES ir Rusijos energetikos 
dialogu;

8. džiaugiasi naujojo Kaspijos jūros–Juodosios jūros energijos tiekimo koridoriaus plėtra ir 
tolesniu Energetikos bendrijos sutarties išplėtimu įtraukiant Turkiją, Moldovą ir Ukrainą.
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