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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. odnotowuje, że inicjatywa w zakresie synergii czarnomorskiej zbudowana jest wokół 
trzech strategii dotyczących regionu Morza Czarnego, a mianowicie procesu rozszerzenia 
na Europę Południowo-Wschodnią i Turcję, europejskiej polityki sąsiedztwa oraz czterech 
wspólnych przestrzeni UE/Rosja; wyraża jednak ubolewanie, że w ramach wszystkich 
trzech strategii dominującą rolę odgrywają stosunki dwustronne;

2. zatwierdza podwojenie środków finansowych udostępnionych w ramach europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa na rzecz finansowania projektów transgranicznych i 
wzywa Komisję, aby poinformowała Parlament o wdrożeniu tych funduszy i 
poczynionych postępach za pomocą krótkich dwuletnich sprawozdań;

3. wzywa Komisję do poprawy swoich stosunków z Organizacją Współpracy Gospodarczej 
Państw Morza Czarnego (BSEC) i innymi organizacjami regionalnymi zaangażowanymi 
w rozwój gospodarczy i społeczny, szczególnie teraz, gdy trzy państwa członkowskie Unii 
są również członkami BSEC, a inne państwa regionu Morza Czarnego ubiegają się o 
członkowstwo Unii Europejskiej;

4. ubolewa nad faktem, że pomimo dużego potencjału w zakresie zasobów energetycznych i 
możliwości transportu, region ten ponosi szkody ze względu na nierozwiązane konflikty, 
problemy środowiskowe i nieodpowiednie kontrole graniczne, czego skutkiem jest 
zwiększenie przestępczości zorganizowanej i nielegalnej imigracji;

5. popiera Komisję w jej wysiłkach mających na celu uzyskanie synergii czarnomorskiej i 
odnotowuje, że strategia ta mogłaby zostać rozszerzona poza region Morza Czarnego 
poprzez basen Morza Kaspijskiego do Azji Środkowej; wyraża w tym kontekście swoje 
poparcie dla zaangażowania Komisji w wysiłki dwustronne, których celem jest 
podniesienie standardów praw człowieka, rozwój instytucji demokratycznych w regionie 
oraz promowanie dobrego zarządzania i praworządności;

6. wyraża uznanie dla pozytywnych wyników misji szkoleniowo-kontrolnej UE na granicy 
Mołdawii i Ukrainy i oczekuje z zainteresowaniem na komunikat Komisji dotyczący 
migracji i nielegalnej imigracji; jest zdanie, że rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo i 
stabilizacja są kluczem do znalezienia odpowiedzi na nierozwiązane konflikty oraz że w 
tym kierunku należy podjąć wszelkie możliwe środki;

7. popiera wysiłki podejmowane przez Komisję w celu rozwoju stosunków z dostawcami 
energii i dalszego owocnego dialogu w sprawie bezpieczeństwa energii, promując tym 
samym harmonizację przepisów i uregulowań poprzez inicjatywę BAKU (dialog 
energetyczny pomiędzy UE i państwami regionu Morza Czarnego, basenu Morza 
Kaspijskiego i krajami sąsiadującymi) oraz dialog energetyczny UE-Rosja;

8. z zadowoleniem przyjmuje rozwój nowego strategicznego korytarza energetycznego 
łączącego Morze Kaspijskie i Morze Czarne oraz stopniowe rozszerzenie Traktatu 
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ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną na Turcję, Mołdowę i Ukrainę.
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