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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat het initiatief ‘Synergie voor het Zwartezeegebied’ is gebaseerd op drie 
strategieën betreffende het Zwartezeegebied, te weten: uitbreiding naar Zuidoost-Europa 
en Turkije, het Europees Nabuurschapsbeleid, en de vier gemeenschappelijke ruimten van 
de EU en Rusland; betreurt echter dat in elk van deze strategieën bilaterale betrekkingen 
de overhand hebben;

2. geeft zijn goedkeuring aan de verdubbeling van de financiële middelen die uit hoofde van 
het Europees Nabuurschaps- en Partnerschapsinstrument beschikbaar worden gesteld voor 
de financiering van grensoverschrijdende projecten en verzoekt de Commissie het 
Parlement via korte, halfjaarlijkse verslagen op de hoogte te houden over de besteding van 
deze middelen en de vooruitgang die wordt geboekt;

3. verzoekt de Commissie de betrekkingen te verbeteren met de Organisatie voor 
Economische Samenwerking in het Zwartezeegebied (BSEC), alsook met andere 
regionale organisaties die bij economische en sociale ontwikkeling betrokken zijn, temeer 
omdat nu drie lidstaten van de Unie ook lid van de BSEC zijn en andere Zwartezeelanden 
kandidaat voor het EU-lidmaatschap zijn;

4. betreurt dat de regio ondanks enorme energievoorraden en een groot potentieel op 
transportgebied kampt met bevroren conflicten, milieuproblemen en ontoereikende 
grenscontroles, waardoor de georganiseerde misdaad en de illegale immigratie tieren;

5. ondersteunt de inspanningen van de Commissie voor meer synergie in het 
Zwartezeegebied en merkt op dat het toepassingsgebied van deze strategie wellicht 
uitgebreid kan worden tot het Kaspischezeebekken en vervolgens tot Centraal-Azië; steunt 
in dit verband de betrokkenheid van de Commissie bij bilaterale inspanningen voor het 
verhogen van mensenrechtennormen, het ontwikkelen van democratische instellingen in 
het gebied, en het bevorderen van goed bestuur en de rechtsstaat;

6. prijst het succesvolle optreden van de EU-missie voor bijstandverlening inzake 
grensbeheer die naar Moldavië en Oekraïne werd uitgezonden en wacht met belangstelling 
op de mededeling van de Commissie over migratie en illegale immigratie; is van mening 
dat economische ontwikkeling, veiligheid en stabiliteit cruciaal zijn voor het oplossen van 
bevroren conflicten en dat op deze terreinen al het mogelijke moet worden gedaan;

7. steunt de inspanningen van de Commissie voor het verbeteren van de betrekkingen met 
energieleveranciers en het voeren van een vruchtbare dialoog over energiezekerheid, en 
om via het BAKU-initiatief (energiedialoog tussen de EU en de landen aan de Zwarte Zee 
en de Kaspische Zee en hun buurlanden) en de energiedialoog tussen de EU en Rusland, 
de harmonisatie van wet- en regelgeving te bevorderen;

8. verwelkomt de ontwikkeling van de nieuwe strategische energiecorridor door het 
Kaspischezeegebied en het Zwartezeegebied en de geleidelijke uitbreiding van het 
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geografisch toepassingsgebied van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap 
tot Turkije, Moldavië en Oekraïne.


