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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da pobuda "sinergija Črnega morja" temelji na treh strategijah za črnomorsko 
regijo, in sicer na širitvi v smeri jugovzhodne Evrope in Turčije, evropski sosedski 
politike in štirih skupnih prostorih med EU in Rusijo; obžaluje pa, da v vseh teh 
strategijah prevladujejo dvostranski odnosi;

2. odobrava podvojitev finančnih sredstev, ki so v okviru evropskega sosedskega in 
partnerskega instrumenta na voljo za financiranje čezmejnih projektov in poziva 
Komisijo, naj Parlament s kratkimi dvoletnimi poročili obvešča o izrabi teh sredstev ter o 
doseženem napredku;

3. poziva Komisijo, naj izboljša odnose z Organizacijo za črnomorsko gospodarsko 
sodelovanje (BSEC) in drugimi regionalnimi organizacijami, ki so vključene v 
gospodarski in družbeni razvoj, zlasti sedaj, ko so tri države članice Unije članice tudi 
organizacije BSEC ter da so druge črnomorske države kandidatke za članstvo v Evropski 
uniji;

4. obžaluje dejstvo, da ima regija, kljub svojemu ogromnemu potencialu v zvezi z 
energetskimi viri in prometom, težave z zamrznjenimi konflikti, okoljske težave in 
neustrezne mejne kontrole, kar omogoča razcvet organizirane kriminalitete in 
nezakonitega priseljevanja;

5. podpira Komisijo pri njenih poskusih spodbujanja sinergije Črnega morja in ugotavlja, da 
je mogoče to strategijo razširiti prek črnomorske regije na kaspijski bazen in Srednjo 
Azijo; v zvezi s tem spodbuja Komisijo pri njenem vključevanju v dvostranska 
prizadevanja za zviševanje standardov na področju človekovih pravic, razvoj 
demokratičnih institucij na tem območju ter spodbujanje dobrega upravljanja in pravne 
države;

6. pozdravlja uspeh misije pomoči EU na mejnih prehodih v Moldaviji in Ukrajini ter z 
zanimanjem pričakuje sporočilo Komisije o preseljevanju in nezakonitem priseljevanju; 
meni, da so gospodarski razvoj, varnost in stabilnost ključnega pomena za razrešitev 
zamrznjenih konfliktov in da bi bilo treba vsa prizadevanja usmeriti na ta področja;

7. spodbuja Komisijo pri njenih prizadevanjih, da okrepi svoje odnose z dobavitelji energije 
in da si prizadeva za tvoren dialog o varni oskrbi z energijo ter tako spodbudi zakonsko in 
ureditveno približevanje s pomočjo pobude BAKU (energetski dialog med EU in 
črnomorskimi državami, državami kaspijskega bazena in njihovimi sosedami) ter dialoga 
o energiji med EU in Rusijo;

8. pozdravlja razvoj novega transkaspijskega energetskega koridorja, ki bo potekal prek 
črnomorske regije, ter postopno širitev pogodbe o ustanovitvi skupnosti za energijo na 
Turčijo, Moldavijo in Ukrajino.


