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Muudatusettepanek 1
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. pooldab Euroopa naabruspoliitika 
energiakoostöö mõõtme tugevdamist; 
tuletab meelde, et energiavarustuse kindlus 
allikate mitmekesistamise kaudu jääb ELi 
energiapoliitika prioriteediks ning ELi 
energiaalases välispoliitikas on jätkuvalt 
tähelepanu keskmes ida- ja lõunanaabrid;

1. pooldab Euroopa naabruspoliitika 
energiakoostöö mõõtme tugevdamist; 
tuletab meelde, et energiavarustuse kindlus 
jääb ELi energiapoliitika prioriteediks ning 
ELi energiaalases välispoliitikas on 
jätkuvalt tähelepanu keskmes ida- ja 
lõunanaabrid;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. pooldab Euroopa naabruspoliitika 
energiakoostöö mõõtme tugevdamist; 
tuletab meelde, et energiavarustuse kindlus 
allikate mitmekesistamise kaudu jääb ELi 
energiapoliitika prioriteediks ning ELi 
energiaalases välispoliitikas on jätkuvalt 
tähelepanu keskmes ida- ja lõunanaabrid;

1. pooldab Euroopa naabruspoliitika 
energiakoostöö mõõtme tugevdamist; 
tuletab meelde, et energiavarustuse kindlus 
allikate mitmekesistamise kaudu jääb ELi 
energiapoliitika prioriteediks ning ELi 
energiaalases välispoliitikas on jätkuvalt 
tähelepanu keskmes ida- ja lõunanaabrid; 
nõuab, et võetaks tõhusaid meetmeid, et 
kiirendada ELi ühise energiaalase 
välispoliitika arendamist ja tagada, et 
energia valdkonnas kohaldatakse 
solidaarsuspõhimõtet;

Or. lt
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Muudatusettepanek 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. pooldab Euroopa naabruspoliitika 
energiakoostöö mõõtme tugevdamist; 
tuletab meelde, et energiavarustuse kindlus 
allikate mitmekesistamise kaudu jääb ELi 
energiapoliitika prioriteediks ning ELi 
energiaalases välispoliitikas on jätkuvalt 
tähelepanu keskmes ida- ja lõunanaabrid;

1. pooldab Euroopa naabruspoliitika 
energiakoostöö mõõtme tugevdamist; 
tuletab meelde, et energiavarustuse kindlus 
allikate mitmekesistamise ning 
põhitarnijate ja transiitriikidega koostöö 
tugevdamise kaudu jääb ELi 
energiapoliitika prioriteediks ning ELi 
energiaalases välispoliitikas on jätkuvalt 
tähelepanu keskmes ida- ja lõunanaabrid;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. pooldab Euroopa naabruspoliitika 
energiakoostöö mõõtme tugevdamist; 
tuletab meelde, et energiavarustuse kindlus
allikate mitmekesistamise kaudu jääb ELi 
energiapoliitika prioriteediks ning ELi 
energiaalases välispoliitikas on jätkuvalt 
tähelepanu keskmes ida- ja lõunanaabrid;

1. pooldab Euroopa naabruspoliitika 
energiakoostöö mõõtme tugevdamist; 
tuletab meelde, et energiavarustuse kindlus 
allikate mitmekesistamise ja nõudluse 
haldamise kaudu jääb ELi energiapoliitika 
prioriteediks ning ELi energiaalases 
välispoliitikas on jätkuvalt tähelepanu 
keskmes ida- ja lõunanaabrid;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu idapartnerluse 
tähtsusele ELi energiavarude tagamisel; 
rõhutab gaasisektori uute 
võrkudevaheliste ühenduste ja torustike 
rajamise, elektrisektori uute 
võrkudevaheliste ühenduste ja võrkude, 
LNG uute infrastruktuuride ja 
terminalide ning uute elektrijaamade (kus 
kasutatakse fossiilkütuseid või taastuvaid 
energiaallikaid või mis põhinevad 
tuumaprojektidel) kontekstis vajadust 
luua turureeglid ning läbipaistvad ja 
õiglased tingimused energiatransiidiks ja 
energiakaubanduseks, et tagada 
investeeringute stabiilne tulevik; rõhutab, 
et sellised reeglid ja tingimused peavad 
edendama kõrgeid 
keskkonnakaitsestandardeid, 
demokraatlikku osalust ning ohutust ja 
tervishoidu;

Or. ro

Muudatusettepanek 6
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. võtab teadmiseks Vahemere 
lõunapiirkonna naabritele 
keskendumisega seotud ohud; rõhutab 
vajadust uuendada pikaajalisi 
partnerlussuhteid idapoolsete riikidega, 
osutades sellega ELi jaoks kaasnevatele 
probleemidele ja võimalustele; palub 
komisjonil kiirendada 
assotsieerimislepingute, sealhulgas 
põhjalike ja laiaulatuslike 
vabakaubanduslepingute sõlmimist ja 
rakendamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et Euroopa naabruspoliitika 
ja energiaalane välispoliitika peaksid 
olema koordineeritud; kiidab sellega 
seoses heaks komisjoni teatise 
energiaalase välispoliitika kohta ning 
ettepaneku võtta vastu otsus teabe 
jagamise kohta seoses valitsustevaheliste 
kokkulepetega;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kinnitab, et ELi 
energiavarustuskindluse alane poliitika 
põhineb allikate ja liinide 
mitmekesistamisel; rõhutab Lõuna-
Euroopa gaasitransiidikoridori tekitatud 
Euroopa lisandväärtust ja tähtsust ning 
selle rolli liidu varustuskindluse 
arendamise vahendina; on arvamusel, et 
sellised projektid nagu Nabucco 
gaasijuhe, mis on ELi üks peamisi 
prioriteete, ja muud väiksemad projektid, 
nagu Aserbaidžaani-Gruusia-Rumeenia 
võrkude ühendamine (AGRI), osutavad 
tihedama koostöö vajadusele Musta 
merega piirnevate riikide vahel; kutsub 
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komisjoni ja liikmesriike ning nende 
partnereid üles eespool loetletud projekte 
soodustama ja kiirendama; 

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kiidab heaks Euroopa 
energiaühenduse loomise ettepaneku ning 
usub, et see võib osutuda tähtsaks 
sammuks koostöö suunas meie 
naabritega;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. pooldab Ukraina ja Moldova 
ühinemist energiaühenduse 
asutamislepinguga, arvestades selle 
võimalikku olulisust ELi energiavarustuse 
kindlustamise eesmärkide saavutamise 
tagamisel ning nende riikide 
kindlustamisele kaasa aitamises;

Or. ro

Muudatusettepanek 11
Lena Kolarska-Bobińska
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Arvamuse projekt
Lõige 1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. kiidab heaks kõik jõupingutused, mis 
aitavad tugevdada idapartnerlust, 
iseäranis VKEde, piirkondlike 
energiaturgude ja energiatõhususega 
seotud juhtalgatused; usub, et need 
jõupingutused peaksid kajastuma ka 
mitmeaastases finantsraamistikus;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles soodustama ELi 
naabritega ühiste energiavõrkude ja 
infrastruktuuride rajamist, uuendamist ja 
väljaarendamist;

2. kutsub komisjoni üles soodustama ELi 
naabritega ühiste energiavõrkude ja 
infrastruktuuride rajamist, uuendamist ja 
väljaarendamist lõuna gaasikoridori, 
sealhulgas Nabucco ja Kaspia merd 
läbiva gaasitranspordi projekti 
elluviimise, idapoolsete naaberriikide 
energiavõrkude ajakohastamise ning 
lõunapoolsetes naaberriikides lõuna-
lõuna- ja põhja-lõuna-suunaliste 
ühenduste arendamise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles soodustama ELi 
naabritega ühiste energiavõrkude ja 
infrastruktuuride rajamist, uuendamist ja 
väljaarendamist;

2. kutsub komisjoni üles soodustama ELi 
naabritega ühiste energiavõrkude ja 
infrastruktuuride rajamist, uuendamist ja 
väljaarendamist; märgib, et naaberriigid 
peaksid samuti olema motiveeritud oma 
infrastruktuuri investeerima, iseäranis 
Venemaal ja Ukrainas, kus 
gaasiinfrastruktuuri halva seisukorra 
tõttu tekivad lekete tõttu suured 
gaasikaod;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles soodustama ELi 
naabritega ühiste energiavõrkude ja 
infrastruktuuride rajamist, uuendamist ja 
väljaarendamist;

2. kutsub komisjoni üles soodustama ELi 
naabritega ühiste energiavõrkude ja 
infrastruktuuride rajamist, uuendamist ja 
väljaarendamist; rõhutab ELi huvidega 
seotud projektidega tegelemise 
esmatähtsust, et kiirendada nende 
väljaarendamist ja elluviimist;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles soodustama ELi 
naabritega ühiste energiavõrkude ja 

2. kutsub komisjoni üles soodustama 
investeeringute abil ELi naabritega ühiste 
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infrastruktuuride rajamist, uuendamist ja 
väljaarendamist;

energiavõrkude ja infrastruktuuride 
rajamist, uuendamist ja väljaarendamist;

Or. de

Muudatusettepanek 16
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Teresa Riera Madurell
fraktsiooni S&D nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles soodustama ELi 
naabritega ühiste energiavõrkude ja 
infrastruktuuride rajamist, uuendamist ja 
väljaarendamist;

2. kutsub komisjoni üles soodustama ELi 
naabritega ühiste arukate energiavõrkude 
ja infrastruktuuride rajamist, uuendamist ja 
väljaarendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 2 – punkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

a) märgib iseäranis veeldatud maagaasi 
infrastruktuuri ehitamise ja 
väljaarendamise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
luua liikmesriikide ja kolmandate riikide 
kahepoolseid energiakokkuleppeid 
hõlmava teabevahetuse ja koostöö 
mehhanism; peab sama tähtsaks vajaduse 
korral ELi tasandil energiakokkulepete 
sõlmimist, et aidata saavutada ELi 
põhieesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub komisjonil edasi arendada ELi 
Musta mere strateegiat, mis on ELi
energiaalase välisstrateegia tähtis osa, 
sest Musta mere geostrateegiline asukoht 
pakub olulist energiajulgeoleku ja 
energiavarustuse mitmekesistamise 
potentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab vajadust edendada lõuna 
gaasikoridori, mis aitab tõhustada ELi 
energiavarustuse kindlust; on seisukohal, 
et sellised projektid nagu Nabucco 
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gaasijuhe – mis on ELi üks 
esmatähtsatest projektidest – koos 
väiksemate projektidega, nagu Aadria 
mere piirkonna gaasijuhe, Türgi-Kreeka-
Itaalia gaasiühendus või Aserbaidžaani-
Gruusia-Rumeenia gaasiühendus, 
kinnitavad veel kord ELi osaluse tähtsust 
Musta mere piirkonnas, kuid ka 
täiendavat vajadust suurendada koostööd 
Musta merd ümbritsevate riikide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust ning märgib, et
nii ELi ida- kui ka lõunapoolsetel 
naaberriikidel on nendes valdkondades 
suur potentsiaal; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine ja 
tehnilised piirangud, mistõttu võrgud ei 
suuda taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiat vastu võtta ja jaotada, 
ning kutsub komisjoni üles toetama
kohalike ekspertteadmiste väljaarendamist 
ja oskusteabe edastamist;

3. tuletab meelde taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust nii ELi ida- kui 
ka lõunapoolsete naaberriikide
majandusliku arengu liikumapaneva 
jõuna, mis tekitab uusi sissetulekuallikaid 
ja töökohti, loob uusi kohalikke 
energiaallikaid, tugevdab võrgutaristuid 
ning võimaldab uue 
tootmiskomponendiga tööstussektori 
loomist; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine ja 
tehnilised piirangud, mistõttu võrgud ei 
suuda taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiat vastu võtta ja jaotada;
palub komisjonil ergutada neis 
valdkondades kohalike ekspertteadmiste 
väljaarendamist, oskusteabe edastamist ja 
teadusuuringute ühisprojektide 
edendamist, toetades inseneriteaduste 
teaduskondadele, taastuvenergia 
uurimiskeskustele ja reguleerivatele 
asutustele suunatud koolitusprogramme;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust ning märgib, et 
nii ELi ida- kui ka lõunapoolsetel 
naaberriikidel on nendes valdkondades 
suur potentsiaal; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine ja 
tehnilised piirangud, mistõttu võrgud ei 
suuda taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiat vastu võtta ja jaotada, 
ning kutsub komisjoni üles toetama 
kohalike ekspertteadmiste väljaarendamist 
ja oskusteabe edastamist;

3. tuletab meelde taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust ning märgib, et 
nii ELi ida- kui ka lõunapoolsetel 
naaberriikidel on nendes valdkondades 
suur potentsiaal; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine, 
lõunanaabrite piirkondlikud konfliktid, 
puudulik integratsioon ja tehnilised 
piirangud, mistõttu võrgud ei suuda 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energiat vastu võtta ja jaotada, ning kutsub 
komisjoni üles toetama kohalike 
ekspertteadmiste väljaarendamist ja 
oskusteabe edastamist eeldusel, et 
poliitilised ja ühiskondlikud 
raamtingimused on stabiilsed;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust ning märgib, et 
nii ELi ida- kui ka lõunapoolsetel 
naaberriikidel on nendes valdkondades 
suur potentsiaal; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine ja 
tehnilised piirangud, mistõttu võrgud ei 

3. tuletab meelde taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust ning märgib, et 
nii ELi ida- kui ka lõunapoolsetel 
naaberriikidel on nendes valdkondades 
suur potentsiaal; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine ja 
praegune võrkude piiratud võimsus seoses
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suuda taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiat vastu võtta ja jaotada, 
ning kutsub komisjoni üles toetama 
kohalike ekspertteadmiste väljaarendamist 
ja oskusteabe edastamist;

taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia vastuvõtmise ja jaotamisega, ning 
kutsub komisjoni üles toetama kohalike 
ekspertteadmiste väljaarendamist ja 
oskusteabe edastamist ning aruka 
tehnoloogia kiiret väljatöötamist;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust ning märgib, et 
nii ELi ida- kui ka lõunapoolsetel 
naaberriikidel on nendes valdkondades 
suur potentsiaal; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine ja 
tehnilised piirangud, mistõttu võrgud ei 
suuda taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiat vastu võtta ja jaotada, 
ning kutsub komisjoni üles toetama 
kohalike ekspertteadmiste väljaarendamist 
ja oskusteabe edastamist;

3. tuletab meelde tavapärase energia 
(nafta ja gaas), taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust ning märgib, et 
nii ELi ida- kui ka lõunapoolsetel 
naaberriikidel on nendes valdkondades 
suur potentsiaal; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine ja 
tehnilised piirangud, mistõttu võrgud ei 
suuda taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiat vastu võtta ja jaotada, 
ning kutsub komisjoni üles toetama 
kohalike ekspertteadmiste väljaarendamist 
ja oskusteabe edastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust ning märgib, et 

3. tuletab meelde taastuvate energiaallikate 
ja energiatõhususe tähtsust ning märgib, et 
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nii ELi ida- kui ka lõunapoolsetel 
naaberriikidel on nendes valdkondades 
suur potentsiaal; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine ja 
tehnilised piirangud, mistõttu võrgud ei 
suuda taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiat vastu võtta ja jaotada, 
ning kutsub komisjoni üles toetama 
kohalike ekspertteadmiste väljaarendamist 
ja oskusteabe edastamist; 

nii ELi ida- kui ka lõunapoolsetel 
naaberriikidel on nendes valdkondades 
suur potentsiaal; tunnistab, et taastuvate 
energiaallikate suuremat kasutamist 
takistavad tihti stiimulite puudumine ja 
tehnilised piirangud, mistõttu võrgud ei 
suuda taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiat vastu võtta ja jaotada, 
ning kutsub komisjoni üles toetama 
kohalike ekspertteadmiste väljaarendamist 
ja edendamist ning oskusteabe edastamist; 

Or. ro

Muudatusettepanek 26
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab piiriülese koostöö vajadust 
Doonau piirkonnas, arvestades selle 
staatust Euroopa väravana Lääne-
Balkanile, ja ELi Doonau piirkonna 
strateegia rolli Kesk- ja Kagu-Euroopa 
naabrussuhete arendamises, arvestades 
selle märkimisväärset panust ELi Ida-
Euroopa poliitika lisaväärtusena, olles 
seega kogu liidule suurepärane vahend 
poliitilise ja majandusliku koostöö 
tihendamiseks Balkanil ning aidates 
seega kaasa Euroopa 
integratsiooniprotsessi laiendamisele ja 
kindlustamisele selles piirkonnas;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab energiasektori reformide 
valdkonnas ELi kogemuste jagamise 
tähtsust naaberriikidega, näiteks 
Ukrainaga, et aidata neil moderniseerida 
oma gaasitransiidisüsteemi ning 
edendada läbipaistvaid turu eeskirju, 
keskkonnakaitset ja energiakaubanduse 
võrdseid tingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus;

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus; on seisukohal, et EL peaks 
mitmepoolsetel aruteludel, sealhulgas 
Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuriga, toetama 
rahvusvahelisi õiguslikult siduvaid 
tuumaohutuse standardeid ning võtma
eesmärgiks tuumaohutuse hindamise 
laiendamise ELi naaberriikidele; rõhutab
vajadust ergutada tuumauuringutega 
seotud teabe jagamist ja selles valdkonnas 
tehnoloogiliste ja teaduslike 
ekspertteadmiste vahetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus;

4. usub, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olema kesksel kohal kõikide 
energiavormidega, sealhulgas 
tuumaohutusega seotud Euroopa 
standardite vastuvõtmine; usub, et 
Venemaale ja teistele ENP riikidele tuleks 
avaldada survet, et nad võtaksid vastu 
kõik Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri soovitused ning 
stressitesti tulemused, iseäranis seoses 
uue energiatootmisega;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus;

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus; kutsub komisjoni üles 
edendama ohutu tuumaenergia arengut, 
sest see on konkurentsivõimeline ja 
keskkonnasõbralik energialiik, mis võib 
aidata vähendada kasvuhoonegaaside 
heitmeid;

Or. lt

Muudatusettepanek 31
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus;

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus; rõhutab, et mitte mingil 
juhul ei tohi radioaktiivseid jäätmeid 
eksportida ELi mittekuuluvatesse 
riikidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus;

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus; märgib, et eelkõige 
puudutab see kõrge seismilise 
aktiivsusega piirkondi;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus;

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus ja -julgeolek;

Or. fr
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Muudatusettepanek 34
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
tuumaohutus;

4. märgib, et ELi dialoogis naaberriikidega 
peaks olulisimaid prioriteete olema 
dekomisjoneerimisega seotud 
tuumaohutus;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde, et tuumaenergiaga 
seotud strateegiad on piirideülesed, ning 
rõhutab, et kolmandatest riikidest 
naaberriike tuleb õhutada tugevdama 
tuumaohutust ja keskkonnastandardeid; 
kutsub komisjoni üles tagama, et 
naaberriigid austaksid rahvusvahelisi 
konventsioone ja standardeid, 
iseäranis need naaberriigid, kes 
kavatsevad rajada ELi välispiiride 
lähedusse tuumaenergiajaama;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. soovitab, et EL peaks aitama tagada 
järelmeetmete võtmise ja hindamise 
seoses Tšernobõli katastroofi tõttu 
saastunud piirkondades endiselt 
avalduvate tervisega seotud 
tagajärgedega;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, energiaturu integreerumisprotsessi 
ning soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist;

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, kiirendada energiaturu 
integreerumisprotsessi ning soodustada sel 
eesmärgil reguleerivate raamistike edasist 
lähendamist; julgustab selliste 
regulatiivsete ühisprojektide arendamist 
nagu Vahemere piirkonna elektri- ja 
gaasienergia sektorit reguleerivate 
asutuste assotsiatsioon MEDREG; toetab 
MEDREGi tööd Euroopa–Vahemere 
piirkonna piirkondliku elektri- ja 
maagaasi turu edendamisel, ühiste 
seisukohtade väljatöötamisel seoses 
piiriülese elektrienergia ja 
gaasikaubanduse valdkonna 
regulatiivsete küsimustega, samuti 
ühtsete, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate turueeskirjade 
edendamisel ning oskusteabe ja 
kogemuste vahetamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, energiaturu integreerumisprotsessi 
ning soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist;

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, kiirendada energiaturu 
integreerumisprotsessi ning soodustada sel 
eesmärgil reguleerivate raamistike edasist 
lähendamist; peab vajalikuks 
energiaühenduse laiendamist ja 
süvendamist, et tagada turu õige 
toimimine ja investeeringute 
õiguskindlus; on seisukohal, et Bakuu 
algatuse ja idapartnerluse 
varustuskindlust käsitleva platvormi 
sarnased koostöömehhanismid vajaksid 
läbivaatamist, tugevdamist ja arendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, energiaturu integreerumisprotsessi 
ning soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist;

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, kiirendada energiaturu 
integreerumisprotsessi ning soodustada sel 
eesmärgil reguleerivate raamistike edasist 
lähendamist; nõuab, et tõhusamalt 
rakendataks vastastikkuse põhimõtet 
suhetes naaberriikide vertikaalsete 
monopolidega ja rakendataks meetmeid, 
et vältida naaberriikide 
energiamonopolide negatiivset mõju ELi 
siseturule;
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Or. lt

Muudatusettepanek 40
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, energiaturu integreerumisprotsessi 
ning soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist;

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, kiirendada energiaturu 
integreerumisprotsessi ning soodustada sel 
eesmärgil reguleerivate raamistike edasist 
lähendamist; rõhutab vajadust arvestada 
kõikide eeskirjade ja energiaturgude 
struktuuride taustaga, see tähendab 
üksikute energiatarnijate monopoliga, 
ning võtta arvesse ka õiguslikku 
reaalsust;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, energiaturu integreerumisprotsessi 
ning soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist;

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, kiirendada energiaturu 
integreerumisprotsessi ning soodustada sel 
eesmärgil reguleerivate raamistike edasist 
lähendamist, ning usub, et selle 
kasutamine tulevase ELi ja Vahemere 
lõunapiirkonna ühenduse loomise 
mudelina tuleks põhjalikult läbi kaaluda, 
võttes arvesse kõiki piirkondlikke 
eripärasid, olemasolevaid 
partnerlussuhteid ja tegevuskavasid;
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, energiaturu integreerumisprotsessi 
ning soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist;

5. pooldab komisjoni kavatsust kiirendada
energiaturu integreerumisprotsessi ning 
soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist; rõhutab, et 
seda tööd tuleks energiaühenduse 
asutamislepingu abil laiendada ka meie
naaberriikidele; kiidab heaks Ukraina ja 
Moldova energiaühenduse 
asutamislepinguga liitumise ning usub, et 
energiaühenduse asutamislepingut tuleks 
edasi laiendada ka teistele ENP riikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, energiaturu integreerumisprotsessi 
ning soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist;

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, kiirendada energiaturu 
integreerumisprotsessi ning soodustada sel 
eesmärgil reguleerivate raamistike edasist 
lähendamist vastavalt Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööametile 
(ACER);

Or. ro
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Muudatusettepanek 44
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, energiaturu integreerumisprotsessi 
ning soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist;

5. pooldab komisjoni kavatsust kiirendada
energiaturu integreerumisprotsessi ning 
soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist, pöörates 
piisavalt tähelepanu süsinikdioksiidi lekke 
ohule;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, energiaturu integreerumisprotsessi 
ning soodustada sel eesmärgil reguleerivate 
raamistike edasist lähendamist;

5. pooldab komisjoni kavatsust, vaatamata 
energiaühenduse asutamislepingu toodud 
kasule, kiirendada energiaturu 
integreerumisprotsessi ning soodustada sel 
eesmärgil reguleerivate raamistike edasist 
lähendamist, ja jätkata kolmandate riikide 
energiaturu liberaliseerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)



AM\878096ET.doc 25/32 PE472.330v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust kindlustada 
mitmepoolne energiaalane koostöö Musta 
mere piirkonnas vastavalt WTO ja 
energiaharta lepingus sätestatud 
juhtpõhimõtetele; pooldab turgude ja 
regulatiivse raamistiku täielikku 
integreerimist vastavalt ELi energeetikat 
ja keskkonda käsitlevatele õigusaktidele 
ning julgustab laiema Musta mere 
piirkonna riike energiahartaga liituma, 
pooldades samas ka ELi, Euroopa 
Investeerimispanga ning Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
antavat abi Euroopa naabruspoliitikas 
osalevate riikide energiaalaste 
struktuuride ajakohastamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 47
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab energiahartaga liitunutele
meelde nende lepingulisi kohustusi ning 
lepingu muudatusi ja protokolle; rõhutab, 
et kõiki vaidluste lahendusi tuleb austada 
ja rakendada täielikult; ergutab praegu 
vaatleja staatuses Põhja-Aafrika riikide 
täieõiguslikeks liikmeteks saamist ning 
Liibüale liikmestaatuse andmist;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et EL peaks ergutama 
tihedamat energiaalast koostööd ENP 
riikidega, et tagada energiavarustuse 
kindlus ja edendada ELi siseturu eeskirju;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab edasist koostööd sellistes 
sektorites nagu tööstus, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, teadus- ja 
arendustegevus ning innovatsioon, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ja kosmose 
valdkond; pooldab komisjoni ettepanekuid, 
mis käsitlevad ühise teadus- ja 
innovatsiooniruumi ning digitaalse 
majanduse väljaarendamist info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia põhjal;

6. toetab edasist koostööd sellistes 
sektorites nagu tööstus, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, teadus- ja 
arendustegevus ning innovatsioon, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ja kosmose 
valdkond; rõhutab, et ELi koostöö 
teadusuuringute valdkonnas peaks 
toetama ELi peamisi poliitilisi eesmärke, 
nagu võitlus kliimamuutusega, digitaalse 
lõhe ületamine ning energiavarustuse, 
bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide jätkusuutlikkuse 
tagamine; pooldab komisjoni 
ettepanekuid, mis käsitlevad ühise teadus-
ja innovatsiooniruumi ning digitaalse 
majanduse väljaarendamist info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia põhjal, ning 
kutsub liikmesriike ja naaberriike üles 
kinnitama veel kord oma jõupingutusi 
selle arengu suunas töötamise nimel;
kordab, kui tähtsad on ELi ja 
naaberriikide vahelist kaubandust ja 
investeeringuid lihtsustavad tõhusad 
mehhanismid, mis aitavad tugevdada 
kaubandusalaseid partnerlussuhteid ja 
võimaldavad ettevõtjatel, iseäranis 
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VKEdel saada piisavat ja usaldusväärset 
teavet partnerriikide kaubandus- ja 
investeerimistingimuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab edasist koostööd sellistes 
sektorites nagu tööstus, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, teadus- ja 
arendustegevus ning innovatsioon, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ja kosmose 
valdkond; pooldab komisjoni ettepanekuid 
, mis käsitlevad ühise teadus- ja 
innovatsiooniruumi ning digitaalse 
majanduse väljaarendamist info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia põhjal;

6. toetab edasist koostööd sellistes 
sektorites nagu tööstus, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, teadus- ja 
arendustegevus ning innovatsioon, IT-
süsteemide turvalisuse ja kosmose 
valdkond; pooldab komisjoni ettepanekuid 
, mis käsitlevad ühise teadus- ja 
innovatsiooniruumi ning digitaalse 
majanduse väljaarendamist info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia põhjal;

Or. ro

Muudatusettepanek 51
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab edasist koostööd sellistes 
sektorites nagu tööstus, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, teadus- ja 
arendustegevus ning innovatsioon, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ja kosmose 
valdkond; pooldab komisjoni ettepanekuid 
, mis käsitlevad ühise teadus- ja 
innovatsiooniruumi ning digitaalse 
majanduse väljaarendamist info- ja 

6. toetab edasist koostööd sellistes 
sektorites nagu tööstus, väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, teadus- ja 
arendustegevus ning innovatsioon, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, kosmose 
valdkond ja turism; pooldab komisjoni 
ettepanekuid , mis käsitlevad ühise teadus-
ja innovatsiooniruumi ning digitaalse 
majanduse väljaarendamist info- ja 
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kommunikatsioonitehnoloogia põhjal; kommunikatsioonitehnoloogia põhjal;

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab Euroopa Liidu ja tema 
naabrite ühiste teadusprogrammide 
eeliseid; julgustab seetõttu tugevdama 
koordineeritust, koostööd ja sünergiat 
kõigi Vahemere piirkonna riikide 
rahastatavate riiklike 
uurimisprogrammide ja -tegevuste vahel 
eesmärgiga parandada selle piirkonna 
keskkonnauuringute ühtsust ja tõhusust, 
võttes eeskujuks Läänemere ühise 
teadusprogrammi (BONUS 169);

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on teadlik projekti BSI (Musta mere 
võrguprojekt) saavutustest piirkondliku 
teadus- ja haridusvõrgustiku loomisel 
laiemas Musta mere piirkonnas ning selle 
seostest GEANTiga ning kutsub 
komisjoni üles jätkama Musta mere 
piirkonna teadusprojektide, nagu HP-
SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN ja 
BSRN, toetamist;
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Or. ro

Muudatusettepanek 54
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. soovitab süvendada teadusalast 
koostööd Euroopa Liidu ja naaberriikide 
vahel, et suurendada teadlasvahetust, 
toetada piiriüleseid ja riikidevahelisi 
ülikoolide võrgustikke; luua doktoriõppe 
ühisprogramme ja edendada strateegilist 
koostööd klastrite vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ootab komisjoni ettepanekuid ENI kohta 
ning pooldab komisjoni kavatsust rõhutada 
vajadust suurema eristamise, paindlikkuse 
ja tingimuslikkuse järele abi andmisel; 
märgib, et kuigi ELi finantseeskirju tuleb 
täielikult järgida, peaks ELi abi olema 
kergesti kättesaadav, ning paindumatu 
raamistik ei tohiks takistada tipptaseme 
poole püüdlemist.

7. ootab komisjoni ettepanekuid ENI kohta 
ning pooldab komisjoni kavatsust rõhutada 
vajadust suurema eristamise, paindlikkuse 
ja tingimuslikkuse järele abi andmisel; 
julgustab kasutama riigipõhist loogikat, 
mis võib väljenduda „diferentseeritud 
partnerluslepingute” sõlmimises Euroopa 
naabruspoliitika raames; märgib, et kuigi 
ELi finantseeskirju tuleb täielikult järgida, 
peaks ELi abi olema kergesti kättesaadav, 
ning paindumatu raamistik ei tohiks 
takistada tipptaseme poole püüdlemist;

Or. fr
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Muudatusettepanek 56
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ootab komisjoni ettepanekuid ENI kohta 
ning pooldab komisjoni kavatsust rõhutada 
vajadust suurema eristamise, paindlikkuse 
ja tingimuslikkuse järele abi andmisel; 
märgib, et kuigi ELi finantseeskirju tuleb 
täielikult järgida, peaks ELi abi olema 
kergesti kättesaadav, ning paindumatu 
raamistik ei tohiks takistada tipptaseme 
poole püüdlemist.

7. ootab komisjoni ettepanekuid ENI kohta 
ning pooldab komisjoni kavatsust rõhutada 
investeeringute heakskiitmisel ja tehnilise 
ning administratiivse abi andmisel 
vajadust suurema eristamise, paindlikkuse 
ja tingimuslikkuse järele; märgib, et kuigi 
ELi finantseeskirju tuleb täielikult järgida, 
peaks ELi abi olema kergesti kättesaadav, 
ning paindumatu raamistik ei tohiks 
takistada tipptaseme poole püüdlemist;

Or. de

Muudatusettepanek 57
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ootab komisjoni ettepanekuid ENI kohta 
ning pooldab komisjoni kavatsust rõhutada 
vajadust suurema eristamise, paindlikkuse 
ja tingimuslikkuse järele abi andmisel; 
märgib, et kuigi ELi finantseeskirju tuleb 
täielikult järgida, peaks ELi abi olema 
kergesti kättesaadav, ning paindumatu 
raamistik ei tohiks takistada tipptaseme 
poole püüdlemist.

7. ootab komisjoni ettepanekuid ENI kohta 
ning pooldab komisjoni kavatsust rõhutada 
vajadust suurema eristamise, paindlikkuse 
ja tingimuslikkuse järele abi andmisel; 
märgib, et kuigi ELi finantseeskirju tuleb 
täielikult järgida, peaks ELi abi olema 
kergesti kättesaadav ning keskenduma 
peamiselt konkreetsete projektide 
toetamisele ja vähem konsulteerimisele,
ning paindumatu raamistik ei tohiks 
takistada tipptaseme poole püüdlemist;

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. ootab komisjoni ettepanekuid ENI kohta 
ning pooldab komisjoni kavatsust 
rõhutada vajadust suurema eristamise,
paindlikkuse ja tingimuslikkuse järele abi 
andmisel; märgib, et kuigi ELi 
finantseeskirju tuleb täielikult järgida, 
peaks ELi abi olema kergesti kättesaadav, 
ning paindumatu raamistik ei tohiks 
takistada tipptaseme poole püüdlemist.

7. ootab komisjoni ettepanekuid ENI kohta,
pooldab komisjoni võrdlusaluseid, mille 
kohaselt oleneb osutatav toetus tehtud 
edusammudest, ning ergutab abi andmisel 
tagama suuremat eristamist, paindlikkust 
ja tingimuslikkust; märgib, et kuigi ELi 
finantseeskirju tuleb täielikult järgida, 
peaks ELi abi olema kergesti kättesaadav, 
ning paindumatu raamistik ei tohiks 
takistada tipptaseme poole püüdlemist;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub üles otsima õiglast tasakaalu 
ida- ja lõunapartnerluse vahel, 
arvestades, et hiljutised sündmused 
Põhja-Aafrikas on näidanud viimase 
strateegilist olulisust ja tohutuid arenguga 
seotud vajadusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. rõhutab vajadust käsitleda ENPd 
makropiirkondlikust aspektist, 
koordineerides Euroopa Liidu ja 
liikmesriikide tegevusi piirkondlikul 
tasandil; Euro-Vahemere piirkonnas 
tuleks tagada sünergia seda liiki 
strateegia ning Vahemere Liidu 
mitmepoolsete projektide vahel, nagu 
Vahemere päikeseenergia kava, 
tsiviiljulgeolek, merekiirteed või 
Vahemere reostuse vähendamine;

Or. fr


