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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Observa que a iniciativa da sinergia do mar Negro se articula em torno de três estratégias 
relativas à região do mar Negro, a saber, o alargamento na direcção do Sudeste da Europa 
e da Turquia, a Política Europeia de Vizinhança e os quatro espaços comuns à União 
Europeia e à Rússia; lamenta, contudo, o facto de as relações bilaterais prevalecerem 
nessas estratégias;

2. Aprova a duplicação dos recursos financeiros previstos a título do Instrumento Europeu de 
Vizinhança e Parceria para o financiamento dos projectos transfronteiriços e solicita à 
Comissão que informe o Parlamento sobre a utilização dos fundos e dos progressos 
realizados, através de breves relatórios bianuais;

3. Exorta a Comissão a melhorar as suas relações com a Organização de Cooperação 
Económica do Mar Negro (CEMN) e outras organizações regionais ligadas ao 
desenvolvimento económico e social, sobretudo neste momento em que três Estados-
Membros da União são igualmente membros da CEMN e que outros países do mar Negro 
são candidatos à adesão à União Europeia;

4. Deplora o facto de, apesar do seu enorme potencial em termos de recursos energéticos e 
de possibilidades de transporte, a região ser afectada por conflitos congelados, problemas 
ambientais e controlos fronteiriços inadequados, o que permite o incremento da 
criminalidade organizada e da imigração clandestina;

5. Encoraja a Comissão a prosseguir os seus esforços no sentido de estimular a sinergia do 
mar Negro e nota que essa estratégia poderia estender-se para além da região do mar 
Negro, à bacia do mar Cáspio e à Ásia Central; incentiva a Comissão a participar nos 
esforços bilaterais realizados tendo em vista a promoção das normas relativas aos direitos 
humanos, o desenvolvimento das instituições democráticas na região e o fomento da boa 
governação e do Estado de direito;

6. Congratula-se com o êxito da missão da UE de assistência na gestão transfronteiriça à 
Moldávia e à Ucrânia e aguarda com interesse a comunicação da Comissão sobre as 
migrações e a imigração clandestina; é de opinião que o desenvolvimento económico, a 
segurança e a estabilidade constituem as chaves para resolver os conflitos congelados e 
que todos os esforços possíveis deveriam ser realizados nesses domínios;

7. Encoraja a Comissão a prosseguir os esforços envidados no sentido de melhorar as suas 
relações com os fornecedores de energia e manter um diálogo frutuoso sobre a segurança 
energética, promovendo deste modo a harmonização jurídica e regulamentar por meio da 
iniciativa BAKU (um diálogo sobre a energia entre a UE e os países do mar Negro da 
bacia do mar Cáspio e os seus vizinhos), bem como o diálogo energético UE-Rússia;

8. Acolhe com satisfação o desenvolvimento do novo corredor estratégico Trans-Cáspio –
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mar Negro e a extensão gradual do Tratado da Comunidade da Energia à Turquia, à 
Moldávia e à Ucrânia.


