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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att Svartahavssynergin är uppbyggd omkring tre strategier 
i fråga om Svartahavsregionen, nämligen utvidgningen mot sydöstra Europa och Turkiet, 
den europeiska grannskapspolitiken och de fyra gemensamma områden för EU och 
Ryssland. Europaparlamentet beklagar dock att de bilaterala relationerna dominerar i var 
och en av dessa strategier.

2. Europaparlamentet stöder fördubblingen av de finansiella resurser som görs tillgängliga 
inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet för finansiering 
av gränsöverskridande projekt och uppmanar kommissionen att informera parlamentet om 
användningen av dessa fonder och de framstegen som uppnåtts, genom korta 
halvårsrapporter.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka sina förbindelser med 
Organisationen för ekonomiskt samarbete i Svartahavsregionen (BSEC) och andra berörda 
regionala organisationer som är delaktiga i den ekonomiska och sociala utvecklingen, 
särskilt nu när tre av unionens medlemsstater också är medlemmar i BSEC och andra 
Svartahavsstater ansöker om medlemskap i Europeiska unionen.

4. Europaparlamentet beklagar att regionen, trots sin enorma potential i form av 
energitillgångar och transportmöjligheter, lider av låsta konflikter, miljöproblem och 
otillräckliga gränskontroller, vilket leder till att organiserad brottslighet och olaglig 
invandring frodas.

5. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen i dess insatser för att stimulera 
Svartahavssynergin och konstaterar att denna strategi kan utvidgas bortom 
Svartahavsregionen till området kring Kaspiska havet och vidare till Centralasien. I detta 
sammanhang uppmuntrar parlamentet kommissionen att medverka i de bilaterala 
insatserna för att höja standarderna för de mänskliga rättigheterna, utveckla demokratiska 
institutioner i området och främja god styrning och rättssäkerhet.

6. Europaparlamentet välkomnar framgången med EU:s gränsövervakningsuppdrag för 
Moldavien och Ukraina och avvaktar med intresse kommissionens meddelande om 
migration och olaglig invandring. Parlamentet uttrycker också uppfattningen att 
ekonomisk utveckling, säkerhet och stabilitet är nyckelfaktorer för att lösa låsta konflikter 
och att man bör göra alla ansträngningar på dessa områden.

7. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen i dess ansträngningar att stärka sina 
förbindelser med energileverantörer och fortsätta en givande dialog om tryggad 
energiförsörjning, för att på så sätt främja harmonisering av lagstiftning och bestämmelser 
genom Bakuinitiativet (en energidialog mellan EU och länderna vid Svarta havet, 
Kaspiska havet och deras grannar) och energidialogen mellan EU och Ryssland.
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8. Europaparlamentet välkomnar utvecklingen av den nya strategiska energikorridoren 
mellan Kaspiska havet och Svarta havet samt den successiva utvidgningen av fördraget 
om energigemenskapen till Turkiet, Moldavien och Ukraina.


