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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

l. konštatuje, že iniciatíva Čiernomorská synergia vychádza z troch stratégií pre oblasť 
Čierneho mora, a to z rozšírenia o juhovýchod Európy a Turecko, Európskej susedskej 
politiky a štyroch spoločných priestorov EÚ a Ruska; ľutuje však, že v každej z týchto 
stratégií prevládajú bilaterálne vzťahy;

2. schvaľuje zdvojnásobenie finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci nástroja 
európskeho susedstva a partnerstva na financovanie cezhraničných projektov, a vyzýva 
Komisiu, aby prostredníctvom krátkych polročných správ informovala Parlament 
o využívaní týchto finančných prostriedkov a o dosiahnutom pokroku;

3. vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoje vzťahy s Čiernomorskou hospodárskou spoluprácou 
(BSEC) a inými regionálnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú hospodárskym 
a sociálnym rozvojom, najmä keď tri členské štáty Únie sú aj členmi BSEC a iné štáty 
v oblasti Čierneho mora sú kandidátmi na členstvo v Európskej únii;

4. ľutuje, že tento región napriek obrovskému potenciálu z hľadiska zdrojov energie 
a možností dopravy trpí tlejúcimi konfliktami, environmentálnymi problémami 
a nedostatočnými hraničnými kontrolami, čoho výsledkom je prekvitanie organizovaného 
zločinu a nelegálneho prisťahovalectva;

5. podporuje Komisiu v jej úsilí o podnecovanie Čiernomorskej synergie a konštatuje, že by 
sa táto stratégia mohla rozšíriť o oblasť za Čiernym morom na oblasť Kaspického mora 
a Strednú Áziu; v tejto súvislosti podporuje Komisiu v jej účasti na bilaterálnych snahách 
o zvýšenie noriem týkajúcich sa ľudských práv, rozvoj demokratických inštitúcií v tejto 
oblasti, podporu dobrej správy a dodržiavania zásad právneho štátu;

6. vyjadruje uznanie úspešnej pomocnej hraničnej misii EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu a so 
záujmom očakáva oznámenie Komisie týkajúce sa migrácie a nelegálneho 
prisťahovalectva; zastáva názor, že hospodársky rozvoj, bezpečnosť a stabilita sú kľúčom 
k riešeniu tlejúcich konfliktov a že by sa malo týmto oblastiam venovať čo najviac úsilia;

7. podporuje Komisiu v jej snahách o prehĺbenie vzťahov s dodávateľmi energie 
a o rozvíjanie plodného dialógu o energetickej bezpečnosti, a teda aj o podporu právnej a 
regulačnej harmonizácie prostredníctvom Iniciatívy z Baku (dialóg o energii medzi EÚ 
a krajinami v oblasti Čierneho mora, Kaspického mora a ich susedmi) a dialógu o energii 
medzi EÚ a Ruskom;

8. víta vytvorenie transkaspického transčiernomorského strategického energetického 
koridoru a postupné rozšírenie Zmluvy o Energetickom spoločenstve na Moldavsko, 
Turecko a Ukrajinu.


