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SUGGERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li se jadotta:

1. Jiġbed l-attenzjoni li l-inizjattiva Sinerġija tal-Baħar l-Iswed hija mibnija fuq tliet 
strateġiji li jikkonċernaw ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, b'mod partikolari, it-tkabbir lejn ix-
xlokk ta' l-Ewropa u t-Turkija, il-Politika Ewropea tal-Viċinat u l-erba' spazji komuni 
EU/Russja; madanakollu jiddispjaċih li relazzjonijiet bilaterali jiddominaw kull waħda 
minn dawn l-istrateġiji;

2. Japprova l-irduppjar tar-riżorsi finanzjarji li huma disponibbli fl-Istrument Ewropew tal-
Viċinat u s-Sħubija għall-iffinanzjar ta' proġetti transkonfinali u jistieden lill-Kummissjoni 
biex tinforma lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni ta' dawn il-fondi u l-progress li sar, 
permezz ta' rapporti qosra li jsiru darbtejn fis-sena;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb ir-relazzjonijiet tagħha ma' l-Organizzazzjoni tal-
Koperazzjoni Ekonomika tal-Baħar l-Iswed (BSEC) u ma’ organizzazzjonijiet reġjonali 
oħra involuti fl-iżvilupp ekonomiku u soċjali, speċjalment issa li tliet Stati Membri ta' l-
Unjoni huma membri wkoll tal-BSEC u li Stati oħra tal-Baħar l-Iswed huma kandidati 
għal sħubija ma' l-Unjoni Ewropea;

4. Jiddispjaċih għall-fatt li, minkejja l-potenzjal kbir f'termini ta’ riżorsi ta’ l-enerġija u tal-
possibilitajiet tat-trasport, ir-reġjun ibati minn kunflitti ffriżati, minn problemi ambjentali 
u minn kontrolli mhux adegwati tal-fruntieri, bir-riżultat li qed tiffjorixxi l-kriminalità 
organizzata u l-immigrazzjoni illegali;

5. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha biex tistimula s-sinerġija tal-Baħar l-
Iswed u jiġbed l-attenzjoni li din l-istrateġija tista' tkun estiża lil hinn mir-reġjun tal-Baħar 
l-Iswed għall-Baħar Kaspju u għall-Ażja Ċentrali; f'dan il-kuntest, jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni fl-involviment tagħha fi sforzi bilaterali sabiex jogħlew l-istandards tad-
drittijiet tal-bniedem, biex jiġu żviluppati istituzzjonijiet demokratiċi fiż-żona u biex jiġu 
promossi t-tmexxija tajba u l-istat tad-dritt;

6. Jifraħ bis-suċċess tal-Missjoni ta' Assistenza fuq il-fruntieri ta' l-UE għall-Moldova u 
għall-Ukraina u jistenna b'interess il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
migrazzjoni u l-immigrazzjoni illegali; jesprimi l-opinjoni li l-iżvilupp ekonomiku, is-
sigurtà u l-istabbilità huma l-elementi ewlenin għas-soluzzjoni tal-kunflitt iffriżat u li 
għandu jsir kull sforz f'dawn l-oqsma;

7. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha biex issaħħaħ ir-relazzjonijiet tagħha 
mal-fornituri ta' l-enerġija u biex tkompli bid-djalogu promettenti dwar is-sigurtà ta' l-
enerġija, u b'hekk tippromwovi l-armonizzazzjoni legali u regolatorja permezz ta' l-
inizjattiva BAKU (djalogu dwar l-enerġija bejn l-UE u l-pajjiżi tal-Baħar l-Iswed, tal-
Baħar Kaspju u tal-ġirien tiegħu) u d-Djalogu dwar l-Enerġija bejn l-UE u r-Russja;

8. Jilqa' b'sodisfazzjon l-iżvilupp tal-kuritur strateġiku l-ġdid ta’ l-enerġija Trans-Kaspju −
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Baħar l-Iswed u l-estensjoni progressiva tat-Trattat tal-Komunità dwar l-Enerġija għat-
Turkija, għall-Moldova u għall-Ukraina.
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