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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju savā rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē, ka iniciatīvas par Melnās jūras reģiona politiku sinerģiju pamatā ir trīs stratēģijas 
attiecībā uz Melnās jūras reģionu, t.i., paplašināšanās virzienā uz Eiropas 
dienvidaustrumiem un Turciju, Eiropas Kaimiņattiecību politika un četras ES un Krievijas 
kopējās interešu zonas; tomēr pauž nožēlu, ka visās šajās stratēģijās dominē divpusējas 
attiecības;

2. atzinīgi vērtē to finanšu resursu apjoma divkāršošanu, kas saskaņā ar Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumentu ir darīti pieejami pārrobežu projektu 
finansēšanai, un aicina Komisiju, divreiz gadā sniedzot īsu ziņojumu, informēt Parlamentu 
par šo līdzekļu izmantošanu un paveikto;

3. aicina Komisiju uzlabot attiecības ar Melnās jūras reģiona Ekonomiskās sadarbības 
organizāciju un citām reģionālām organizācijām, kas darbojas ekonomiskās un sociālās 
attīstības jomā, jo īpaši tagad, kad trīs ES dalībvalstis arī ir Melnās jūras reģiona 
Ekonomiskās sadarbības organizācijas dalībvalstis un citas Melnās jūras reģiona valstis ir 
Eiropas Savienības kandidātvalstis;

4. pauž nožēlu, ka, lai gan minētajam reģionam ir milzīgs potenciāls enerģijas resursu un 
transporta iespēju jomā, tajā ir neatrisināti konflikti, vides problēmas un nepietiekama 
robežkontrole, tādēļ plaukst organizētā noziedzība un nelegālā imigrācija;

5. aicina Komisiju sekmēt Melnās jūras reģiona politiku sinerģiju un atzīmē, ka šo stratēģiju 
varētu paplašināt, to attiecinot ne tikai uz Melnās jūras reģionu, bet arī uz Kaspijas jūras 
baseina valstīm un Vidusāziju; šajā kontekstā aicina Komisiju, tai strādājot divpusējo 
attiecību jomā, sekmēt augstākus cilvēktiesību standartus, veidot demokrātiskas 
institūcijas minētajā jomā un veicināt labu pārvaldību un tiesiskumu;

6. atzinīgi vērtē ES Atbalsta misijas robežkontrolei uz Moldovas un Ukrainas robežas darbu 
un ar interesi gaida Komisijas paziņojumu par migrāciju un nelegālo imigrāciju; izsaka 
viedokli, ka ekonomiskā attīstība, drošība un stabilitāte ir palīdz risināt ieilgušus 
konfliktus un ka jāveic visi iespējamie pasākumi šajās jomās;

7. aicina Komisiju, lai tā pastiprina attiecības ar enerģijas piegādātājiem un īsteno auglīgu 
dialogu par energoapgādes drošību, šādi veicinot tiesību aktu un reglamentējošo 
noteikumu saskaņošanu saskaņā ar BAKU iniciatīvu (ES un Melnās jūras reģiona, 
Kaspijas jūras baseina un to kaimiņvalstu dialogs enerģētikas jomā) un ES un Krievijas 
dialogu enerģētikas jomā;

8. atzinīgi vērtē jaunā Kaspijas un Melnās jūras stratēģiskā energoapgādes koridora izveidi 
un turpmāko Enerģētikas kopienas līguma darbības jomas attiecināšanu arī uz Turciju, 
Moldovu un Ukrainu.
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