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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. ia act de faptul că iniţiativa pentru Sinergia Mării Negre este elaborată pe baza a trei 
strategii privind regiunea Mării Negre, respectiv procesul de extindere înspre Europa de 
sud-est şi Turcia, Politica europeană de vecinătate şi cele patru spaţii comune UE-Rusia; 
regretă, cu toate acestea, că în fiecare dintre aceste strategii predomină relaţiile bilaterale;

2. aprobă dublarea fondurilor disponibile în cadrul instrumentului european de vecinătate şi 
parteneriat, destinate finanţării proiectelor transfrontaliere şi solicită Comisiei să 
informeze Parlamentul referitor la implementarea acestor fonduri şi a progresului realizat, 
prin scurte rapoarte semestriale ;

3. solicită Comisiei să îşi întărească relaţiile cu Organizaţia pentru Cooperare Economică la 
Marea Neagră (OCEMN) şi cu alte organizaţii regionale implicate în domeniul dezvoltării 
economice şi sociale, în mod deosebit deoarece acum trei state membre ale Uniunii sunt 
totodată membre ale OCEMN, iar alte state de la Marea Neagră candidează pentru 
aderarea la Uniunea Europeană;

4. regretă faptul că, în ciuda enormului potenţial de resurse energetice şi de mijloace de 
transport, regiunea suferă de pe urma conflictelor îngheţate, a problemelor de mediu şi a 
controalelor insuficiente la graniţă, având ca rezultat proliferarea crimei organizate şi a 
imigraţiei ilegale;

5. susţine Comisia în eforturile sale de a stimula sinergia Mării Negre şi ia act de faptul că 
această strategie ar putea fi extinsă dincolo de regiunea Mării Negre spre bazinul Caspic şi 
Asia centrală; în acest context, încurajează Comisia în implicarea sa în acţiuni bilaterale 
vizând o mai bună respectare a drepturilor omului, dezvoltarea instituţiilor democratice în 
regiune şi promovarea bunei guvernări şi a statului de drept;

6. salută succesul Misiunii UE de asistenţă la frontieră în Republica Moldova şi Ucraina şi 
aşteaptă cu interes comunicarea Comisiei privind migraţia şi imigraţia ilegală; este de 
părere că dezvoltarea economică, securitatea şi stabilitatea sunt factorii cheie pentru 
rezolvarea conflictelor îngheţate şi că trebuie depuse toate eforturile necesare în această 
direcţie;

7. susţine Comisia în eforturile sale de a-şi consolida relaţiile cu furnizorii de energie şi de a 
întreţine un dialog fructuos în domeniul securităţii energetice, promovând astfel o 
armonizare legislativă şi normativă prin intermediul iniţiativei BAKU (un dialog pe tema 
energiei între UE şi statele de la Marea Neagră, din bazinul Caspic şi vecinii lor) şi al 
Dialogului energetic UE-Rusia;

8. salută dezvoltarea noului coridor energetic strategic Trans-caspic - Marea Neagră şi 
aderarea progresivă a Turciei, Republicii Moldova şi Ucrainei la Tratatul de instituire a 
Comunităţii Energetice.


