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Tarkistus 1
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen Euroopan 
naapuruuspolitiikan energiayhteistyötä 
koskevan ulottuvuuden vahvistamiseen;
palauttaa mieliin, että energiantoimitusten 
turvaaminen energialähteitä 
monipuolistamalla pysyy EU:n 
energiapolitiikan painopisteenä ja että 
EU:n ulkoisessa energiapolitiikassa 
keskitytään edelleen sekä itäisiin että 
eteläisiin naapureihin;

1. on tyytyväinen Euroopan 
naapuruuspolitiikan energiayhteistyötä 
koskevan ulottuvuuden vahvistamiseen;
palauttaa mieliin, että energiantoimitusten 
turvaaminen pysyy EU:n energiapolitiikan 
painopisteenä ja että EU:n ulkoisessa 
energiapolitiikassa keskitytään edelleen 
sekä itäisiin että eteläisiin naapureihin;

Or. en

Tarkistus 2
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen Euroopan 
naapuruuspolitiikan energiayhteistyötä 
koskevan ulottuvuuden vahvistamiseen; 
palauttaa mieliin, että energiantoimitusten 
turvaaminen energialähteitä 
monipuolistamalla pysyy EU:n 
energiapolitiikan painopisteenä ja että 
EU:n ulkoisessa energiapolitiikassa 
keskitytään edelleen sekä itäisiin että 
eteläisiin naapureihin;

1. on tyytyväinen Euroopan 
naapuruuspolitiikan energiayhteistyötä 
koskevan ulottuvuuden vahvistamiseen; 
palauttaa mieliin, että energiantoimitusten 
turvaaminen energialähteitä 
monipuolistamalla pysyy EU:n 
energiapolitiikan painopisteenä ja että 
EU:n ulkoisessa energiapolitiikassa 
keskitytään edelleen sekä itäisiin että 
eteläisiin naapureihin; kehottaa 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä, 
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joilla nopeutetaan EU:n yhteisen 
energiaulkopolitiikan kehitystä ja 
varmistetaan, että solidaarisuusperiaatetta 
sovelletaan energia-alalla;

Or. lt

Tarkistus 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen Euroopan 
naapuruuspolitiikan energiayhteistyötä 
koskevan ulottuvuuden vahvistamiseen;
palauttaa mieliin, että energiantoimitusten 
turvaaminen energialähteitä 
monipuolistamalla pysyy EU:n 
energiapolitiikan painopisteenä ja että 
EU:n ulkoisessa energiapolitiikassa 
keskitytään edelleen sekä itäisiin että 
eteläisiin naapureihin;

1. on tyytyväinen Euroopan 
naapuruuspolitiikan energiayhteistyötä 
koskevan ulottuvuuden vahvistamiseen;
palauttaa mieliin, että energiantoimitusten 
turvaaminen energialähteitä 
monipuolistamalla ja pääasiallisten 
toimittaja- ja kauttakulkumaiden kanssa 
tehtävällä tiiviimmällä yhteistyöllä pysyy 
EU:n energiapolitiikan painopisteenä ja 
että EU:n ulkoisessa energiapolitiikassa 
keskitytään edelleen sekä itäisiin että 
eteläisiin naapureihin;

Or. en

Tarkistus 4
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen Euroopan 
naapuruuspolitiikan energiayhteistyötä 
koskevan ulottuvuuden vahvistamiseen; 
palauttaa mieliin, että energiantoimitusten 
turvaaminen energialähteitä 
monipuolistamalla pysyy EU:n 

1. on tyytyväinen Euroopan 
naapuruuspolitiikan energiayhteistyötä 
koskevan ulottuvuuden vahvistamiseen; 
palauttaa mieliin, että energiantoimitusten 
turvaaminen energialähteitä 
monipuolistamalla ja kysynnän hallinnalla 
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energiapolitiikan painopisteenä ja että 
EU:n ulkoisessa energiapolitiikassa 
keskitytään edelleen sekä itäisiin että 
eteläisiin naapureihin;

pysyy EU:n energiapolitiikan 
painopisteenä ja että EU:n ulkoisessa 
energiapolitiikassa keskitytään edelleen 
sekä itäisiin että eteläisiin naapureihin;

Or. en

Tarkistus 5
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kiinnittää huomiota itäisen 
kumppanuuden merkitykseen EU:n 
energian saannin turvaamisen kannalta; 
ottaa huomioon kaasualalla kehitettävät 
uudet liitännät ja putkistot, sähköalan 
uudet liitännät ja verkostot, LNG-alan 
uudet infrastruktuurit ja terminaalit sekä 
uudet sähkövoimalat (joissa käytetään 
fossiilisia polttoaineita tai uusiutuvia 
energialähteitä tai jotka perustuvat 
ydinvoimahankkeisiin) ja korostaa 
tarvetta luoda markkinasäännöt sekä 
avoimet ja oikeudenmukaiset ehdot 
energian kauttakululle ja kaupalle, jotta 
investoinneille voidaan taata vakaa 
tulevaisuus; korostaa, että tällaisilla 
säännöillä ja ehdoilla olisi edistettävä 
ympäristönsuojelun, demokraattisen 
osallistumisen sekä terveyden ja 
turvallisuuden korkeaa tasoa;

Or. ro

Tarkistus 6
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille vaaran, että 
keskitytään Välimeren eteläpuolisiin 
naapureihin; korostaa tarvetta tehostaa 
pitkäaikaisia suhteita itään ja muistuttaa 
haasteista ja mahdollisuuksista, joita se 
EU:lle tarjoaa; kehottaa komissiota 
nopeuttamaan assosiointisopimusten 
loppuun saattamista ja täytäntöönpanoa, 
mukaan luettuina pitkälle menevät ja 
laaja-alaiset vapaakauppasopimukset;

Or. en

Tarkistus 7
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Euroopan 
naapuruuspolitiikka ja 
energiaulkopolitiikka olisi koordinoitava; 
pitää tältä osin tervetulleena komission 
tiedonantoa energiaulkopolitiikasta ja sen 
ehdotusta päätökseksi hallitusten välisiä 
sopimuksia koskevien tietojen 
jakamisesta;

Or. en

Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toistaa, että EU:n 
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energiavarmuuspolitiikka perustuu 
lähteiden ja reittien 
monimuotoistamiseen; korostaa eteläisen 
kaasukäytävän tarjoamaa eurooppalaista 
lisäarvoa ja merkitystä sekä sen roolia 
keinona parantaa unionin 
energiavarmuutta; katsoo, että sellaiset 
hankkeet kuin Nabucco-kaasuputki, joka 
on EU:n kannalta keskeinen, sekä muut 
pienemmät hankkeet, kuten Azerbaidžan-
Georgia-Romania-hanke (AGRI) 
korostavat Mustanmeren rantavaltioiden 
yhteistyön tiivistämisen tarvetta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita sekä niiden 
kumppaneita kannustamaan ja 
nopeuttamaan edellä mainittujen 
hankkeiden täytäntöönpanoa;

Or. ro

Tarkistus 9
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pitää tervetulleena ehdotusta 
Euroopan energiayhteisön luomisesta ja 
uskoo, että se voisi olla tärkeä askel kohti 
yhteistyötä naapuriemme kanssa;

Or. en

Tarkistus 10
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pitää tervetulleena Ukrainan ja 
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Moldovan liittymistä Euroopan 
energiayhteisön perustamisasiakirjaan, 
koska sillä saattaa olla tärkeä rooli 
pyrittäessä varmistamaan EU:n 
energiavarmuustavoitteiden 
saavuttaminen ja parannettaessa noiden 
maiden turvallisuutta;

Or. ro

Tarkistus 11
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. pitää tervetulleina kaikkia 
pyrkimyksiä, joilla pyritään vahvistamaan 
itäistä kumppanuutta ja erityisesti sen 
lippulaiva-aloitteita pk-yrityksistä sekä 
alueellisista energiamarkkinoista ja 
energiatehokkuudesta; uskoo, että näiden 
pyrkimysten tulisi näkyä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota kannustamaan 
energiaverkkojen ja infrastruktuurien 
yhteenliitäntöjen rakentamista, 
uudistamista ja kehittämistä EU:n 
naapurien kanssa;

2. pyytää komissiota kannustamaan 
energiaverkkojen ja infrastruktuurien 
yhteenliitäntöjen rakentamista, 
uudistamista ja kehittämistä EU:n 
naapurien kanssa toteuttamalla eteläisen 
kaasukäytävän, mukaan luettuina 
Nabucco ja Trans-Kaspian 
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kaasuputkihanke, verkoston 
nykyaikaistaminen itäisten naapurien 
alueella sekä etelä-etelä- ja pohjois-
pohjois-yhteyksien kehittäminen 
eteläisten naapurien alueella;

Or. en

Tarkistus 13
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota kannustamaan 
energiaverkkojen ja infrastruktuurien 
yhteenliitäntöjen rakentamista, 
uudistamista ja kehittämistä EU:n 
naapurien kanssa;

2. pyytää komissiota kannustamaan 
energiaverkkojen ja infrastruktuurien 
yhteenliitäntöjen rakentamista, 
uudistamista ja kehittämistä EU:n 
naapurien kanssa; panee merkille, että 
naapureita olisi myös kannustettava 
investoimaan omaan infrastruktuuriinsa 
erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa, joissa 
kaasuinfrastruktuurin heikko kunto 
johtaa valtaviin kaasuhäviöihin vuotojen 
kautta;

Or. en

Tarkistus 14
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota kannustamaan 
energiaverkkojen ja infrastruktuurien 
yhteenliitäntöjen rakentamista, 
uudistamista ja kehittämistä EU:n 
naapurien kanssa;

2. pyytää komissiota kannustamaan 
energiaverkkojen ja infrastruktuurien 
yhteenliitäntöjen rakentamista, 
uudistamista ja kehittämistä EU:n 
naapurien kanssa; korostaa, että on 
tärkeää asettaa etusijalle EU:n edun 
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mukaiset hankkeet niiden kehittämisen ja 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 15
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota kannustamaan 
energiaverkkojen ja infrastruktuurien 
yhteenliitäntöjen rakentamista, 
uudistamista ja kehittämistä EU:n 
naapurien kanssa;

2. pyytää komissiota investointien avulla
kannustamaan energiaverkkojen ja 
infrastruktuurien yhteenliitäntöjen 
rakentamista, uudistamista ja kehittämistä 
EU:n naapurien kanssa;

Or. de

Tarkistus 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Teresa Riera Madurell
S&D-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota kannustamaan 
energiaverkkojen ja infrastruktuurien 
yhteenliitäntöjen rakentamista, 
uudistamista ja kehittämistä EU:n 
naapurien kanssa;

2. pyytää komissiota kannustamaan 
älykkäiden energiaverkkojen ja 
infrastruktuurien yhteenliitäntöjen 
rakentamista, uudistamista ja kehittämistä 
EU:n naapurien kanssa;

Or. en

Tarkistus 17
Niki Tzavela
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Lausuntoluonnos
2 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(a) panee erityisesti merkille LNG-
infrastruktuurin rakentamisen ja 
kehittämisen tärkeyden;

Or. en

Tarkistus 18
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää tervetulleena komission 
ehdotusta, jonka mukaan luotaisiin 
yhteistyö- ja tietojenvaihtomekanismi, 
joka koskee jäsenvaltioiden kahdenvälisiä 
energiasopimuksia kolmansien maiden 
kanssa; pitää olennaisena, että 
energiasopimuksista sovitaan tarvittaessa 
EU:n tasolla EU:n ydintavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 19
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota edelleen 
kehittämään EU:n Mustanmeren 
strategiaa, koska se muodostaa EU:n 
energiaulkopolitiikan merkittävän 
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komponentin, kun otetaan huomioon sen 
geostrateginen rooli, joka tarjoaa 
merkittävää potentiaalia 
energiavarmuuden ja tarjonnan 
monipuolistamisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 20
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa tarvetta tukea eteläistä 
käytävää keinona vahvistaa EU:n 
toimitusvarmuutta; katsoo, että EU:n 
panostus Mustanmeren alueeseen 
korostuu sellaisissa hankkeissa kuin 
Nabucco-kaasuputki, joka muodostaa 
EU:n keskeisen avaintavoitteen, sekä 
pienemmissä hankkeissa, kuten Trans-
Adrian kaasuputki (TAP), Turkin, 
Kreikan ja Italian yhdysputki (ITGI) tai 
Ažerbaidžanin, Georgian ja Romanian 
yhdysputki (AGRI), mutta myös tarpeessa 
edelleen lisätä yhteistyötä Mustanmeren 
rannikkovaltioiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 21
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkuuden tärkeydestä ja 
toteaa, että sekä EU:n itäisillä että

3. muistuttaa uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkuuden tärkeydestä
taloudellisen kehityksen moottoreina sekä 
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eteläisillä naapureilla on näillä aloilla 
huomattavaa potentiaalia; ottaa 
huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisäämistä 
haittaavat usein kannustimien puute ja 
tekniset rajoitteet, joiden vuoksi verkot 
eivät kykene ottamaan vastaan ja 
jakelemaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla tuotettua energiaa, ja kehottaa 
komissiota tukemaan paikallisen 
asiantuntemuksen kehittämistä ja
taitotiedon siirtämistä;

EU:n itäisissä että eteläisissä 
naapurimaissa, koska ne voivat 
muodostua uusien tulojen ja työllisyyden 
lähteeksi, luoda paikallisia uusia 
energialähteitä, vahvistaa 
verkkoinfrastruktuuria ja mahdollistaa 
uusien teollisuudenalojen syntymisen 
komponenttien valmistuksen alalle; ottaa 
huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisäämistä 
haittaavat usein kannustimien puute ja 
tekniset rajoitteet, joiden vuoksi verkot 
eivät kykene ottamaan vastaan ja 
jakelemaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla tuotettua energiaa; kehottaa 
komissiota kannustamaan paikallisen 
asiantuntemuksen kehittämistä näillä 
aloilla, taitotiedon siirtämistä ja yhteisten 
tutkimushankkeiden edistämistä 
tukemalla koulutusohjelmia, jotka on 
suunnattu insinöörikoulutukseen, 
uusiutuvan energian tutkimuskeskuksiin 
ja sääntelyelimiin;

Or. en

Tarkistus 22
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkuuden tärkeydestä ja 
toteaa, että sekä EU:n itäisillä että 
eteläisillä naapureilla on näillä aloilla 
huomattavaa potentiaalia; ottaa huomioon, 
että uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämistä haittaavat usein kannustimien 
puute ja tekniset rajoitteet, joiden vuoksi 
verkot eivät kykene ottamaan vastaan ja 
jakelemaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla tuotettua energiaa, ja kehottaa 
komissiota tukemaan paikallisen 

3. muistuttaa uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkuuden tärkeydestä ja 
toteaa, että sekä EU:n itäisillä että 
eteläisillä naapureilla on näillä aloilla 
huomattavaa potentiaalia; ottaa huomioon, 
että uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämistä haittaavat usein kannustimien 
puute, eteläisten kumppanimaiden 
alueelliset konfliktit, puutteellinen 
integraatio ja tekniset rajoitteet, joiden 
vuoksi verkot eivät kykene ottamaan 
vastaan ja jakelemaan uusiutuvien 
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asiantuntemuksen kehittämistä ja 
taitotiedon siirtämistä;

energialähteiden avulla tuotettua energiaa, 
ja kehottaa komissiota tukemaan 
paikallisen asiantuntemuksen kehittämistä 
ja taitotiedon siirtämistä, mikäli vakaat 
poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet 
ovat olemassa;

Or. de

Tarkistus 23
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkuuden tärkeydestä ja 
toteaa, että sekä EU:n itäisillä että 
eteläisillä naapureilla on näillä aloilla 
huomattavaa potentiaalia; ottaa huomioon, 
että uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämistä haittaavat usein kannustimien
puute ja tekniset rajoitteet, joiden vuoksi
verkot eivät kykene ottamaan vastaan ja 
jakelemaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla tuotettua energiaa, ja kehottaa 
komissiota tukemaan paikallisen 
asiantuntemuksen kehittämistä ja 
taitotiedon siirtämistä;

3. muistuttaa uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkuuden tärkeydestä ja 
toteaa, että sekä EU:n itäisillä että 
eteläisillä naapureilla on näillä aloilla 
huomattavaa potentiaalia; ottaa huomioon, 
että uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämistä haittaavat usein kannustimien 
puute ja verkkojen nykyinen rajallinen 
kapasiteetti, jonka vuoksi ne eivät kykene 
ottamaan vastaan ja jakelemaan 
uusiutuvien energialähteiden avulla 
tuotettua energiaa, ja kehottaa komissiota 
tukemaan paikallisen asiantuntemuksen 
kehittämistä ja taitotiedon siirtämistä sekä 
älykkään teknologian nopeaa 
käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 24
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkuuden tärkeydestä ja 
toteaa, että sekä EU:n itäisillä että 
eteläisillä naapureilla on näillä aloilla 
huomattavaa potentiaalia; ottaa huomioon, 
että uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämistä haittaavat usein kannustimien 
puute ja tekniset rajoitteet, joiden vuoksi 
verkot eivät kykene ottamaan vastaan ja 
jakelemaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla tuotettua energiaa, ja kehottaa 
komissiota tukemaan paikallisen 
asiantuntemuksen kehittämistä ja 
taitotiedon siirtämistä;

3. muistuttaa perinteisten 
energiamuotojen (öljy ja kaasu),
uusiutuvien energialähteiden ja 
energiatehokkuuden tärkeydestä ja toteaa, 
että sekä EU:n itäisillä että eteläisillä 
naapureilla on näillä aloilla huomattavaa 
potentiaalia; ottaa huomioon, että 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämistä haittaavat usein kannustimien 
puute ja tekniset rajoitteet, joiden vuoksi 
verkot eivät kykene ottamaan vastaan ja 
jakelemaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla tuotettua energiaa, ja kehottaa 
komissiota tukemaan paikallisen 
asiantuntemuksen kehittämistä ja 
taitotiedon siirtämistä;

Or. en

Tarkistus 25
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkuuden tärkeydestä ja 
toteaa, että sekä EU:n itäisillä että 
eteläisillä naapureilla on näillä aloilla 
huomattavaa potentiaalia; ottaa huomioon, 
että uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämistä haittaavat usein kannustimien 
puute ja tekniset rajoitteet, joiden vuoksi 
verkot eivät kykene ottamaan vastaan ja 
jakelemaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla tuotettua energiaa, ja kehottaa 
komissiota tukemaan paikallisen 
asiantuntemuksen kehittämistä ja 
taitotiedon siirtämistä;

3. muistuttaa uusiutuvien energialähteiden 
ja energiatehokkuuden tärkeydestä ja 
toteaa, että sekä EU:n itäisillä että 
eteläisillä naapureilla on näillä aloilla 
huomattavaa potentiaalia; ottaa huomioon, 
että uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämistä haittaavat usein kannustimien 
puute ja tekniset rajoitteet, joiden vuoksi 
verkot eivät kykene ottamaan vastaan ja 
jakelemaan uusiutuvien energialähteiden 
avulla tuotettua energiaa, ja kehottaa 
komissiota tukemaan paikallisen 
asiantuntemuksen kehittämistä ja
edistämistä sekä taitotiedon siirtämistä;

Or. ro
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Tarkistus 26
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa Tonavan alueen 
rajatylittävän yhteistyön tarvetta, kun 
otetaan huomioon sen asema 
eurooppalaisena reittinä Länsi-
Balkanille, sekä EU:n Tonavan alueen 
strategian rooli suhteessa Keski- ja 
Kaakkois-Euroopan naapuruussuhteiden 
parantamiseen, koska se tarjoaa EU:n 
Itä-Euroopan politiikalle merkittävää 
lisäarvoa ja muodostaa siten koko 
unionin kannalta erinomaisen välineen, 
jolla vauhdittaa Balkanin alueen 
poliittista ja taloudellista yhteistyötä ja 
siten osaltaan laajentaa ja tiivistää 
Euroopan yhdentymisprosessia alueella;

Or. ro

Tarkistus 27
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää jakaa EU:n 
saamat kokemukset energia-alan 
uudistuksista Ukrainan kaltaisten 
naapurimaiden kanssa, jotta voidaan 
auttaa niiden kaasunsiirtojärjestelmän 
nykyaikaistamisessa ja edistää avoimien 
markkinasääntöjen noudattamista, 
ympäristönsuojelua ja energiakaupan 
oikeudenmukaisuutta;
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Or. en

Tarkistus 28
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa;

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa; katsoo, että EU:n olisi 
kannatettava kansainvälisiä 
oikeudellisesti sitovia ydinturvanormeja 
monenvälisissä neuvotteluissa, mukaan 
luettuina Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (IAEA) puitteissa 
käytävät neuvottelut, ja että sen olisi 
pyrittävä ulottamaan ydinturvallisuuden 
arvioinnit EU:n naapurimaihin; korostaa 
tarvetta kannustaa ydintutkimuksen alan 
tietojen jakamista sekä alan teknisen ja 
tieteellisen asiantuntemuksen vaihtoa;

Or. en

Tarkistus 29
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa;

4. uskoo, että EU:n naapuriensa käymässä 
vuoropuhelussa olisi asetettava keskeiseen 
asemaan, että niiden olisi noudatettava 
eurooppalaisia normeja kaikkien 
energiamuotojen alalla, mukaan luettuna 
ydinturvallisuus; uskoo, että Venäjään ja 
ENP-maihin olisi kohdistettava painetta, 
jotta ne noudattavat IAEA:n suosituksia 
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kokonaisuudessaan sekä stressitestien 
tuloksia erityisesti uuden 
sähköntuotannon osalta;

Or. en

Tarkistus 30
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa;

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa; kehottaa komissiota 
edistämään hankkeita, joissa kehitetään 
turvallista ydinenergiaa kilpailukykyisenä 
ja ympäristöystävällisenä 
energiamuotona, joka voi auttaa 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. lt

Tarkistus 31
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa;

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa; korostaa, että 
radioaktiivisen jätteen vienti kolmansiin 
maihin on kielletty kaikissa olosuhteissa.

Or. en
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Tarkistus 32
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa;

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa erityisesti seismiselle 
toiminnalle alttiilla alueilla;

Or. en

Tarkistus 33
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa;

4. toteaa, että ydinturvallisuuden ja 
ydinturvajärjestelyjen olisi oltava 
keskeinen painopisteala EU:n naapuriensa 
kanssa käymässä vuoropuhelussa;

Or. fr

Tarkistus 34
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että ydinturvallisuuden olisi 
oltava keskeinen painopisteala EU:n 
naapuriensa kanssa käymässä 
vuoropuhelussa;

4. toteaa, että käytöstä poistoon tähtäävän
ydinturvallisuuden olisi oltava keskeinen 
painopisteala EU:n naapuriensa kanssa 
käymässä vuoropuhelussa;
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Or. en

Tarkistus 35
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että naapurimaita on 
valvottava ydinturvallisuuden ja 
ympäristönormien vahvistamiseksi, kun 
otetaan huomioon, että ydinstrategiat 
ulottuvat kansallisten rajojen 
ulkopuolelle; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että kansainvälisiä 
yleissopimuksia ja normeja kunnioitetaan 
naapurimaissa ja erityisesti niissä maissa, 
jotka suunnittelevat ydinvoimaloiden 
rakentamista EU:n ulkorajojen 
tuntumaan; 

Or. en

Tarkistus 36
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. suosittelee, että EU:n olisi autettava 
Tšernobylin onnettomuudessa 
saastuneilla alueilla edelleen ilmenevien 
terveysvaikutusten seurannan ja 
arvioinnin varmistamisessa;

Or. en
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Tarkistus 37
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi; kannustaa yhteisiä 
sääntelyhankkeita, kuten MEDREG 
(Välimeren alueen energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyö); tukee 
MEDREGin työtä, jolla pyritään 
edistämään EU:n ja Välimeren maiden 
alueellisia sähkö- ja kaasumarkkinoita, 
kehittämään yhteisiä kantoja rajat 
ylittävään sähkö- ja kaasukauppaan 
liittyvissä sääntelykysymyksissä sekä 
edistämään yhdenmukaisia avoimia ja 
syrjimättömiä markkinasääntöjä sekä 
taitotiedon ja kokemusten vaihtoa;

Or. en

Tarkistus 38
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi; pitää tarpeellisena energiayhteisön 
laajentamista ja syventämistä, jotta 
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voidaan turvata markkinoiden moitteeton 
toiminta ja investointeja koskeva 
oikeusvarmuus; katsoo, että Bakun 
aloitteen ja itäisen kumppanuuden 
energiavarmuutta käsittelevän foorumin 
kaltaisia yhteistyöhankkeita olisi 
tarkistettava, lujitettava ja kehitettävä;

Or. en

Tarkistus 39
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi; vaatii panemaan 
vastavuoroisuuden periaatteen 
tehokkaammin täytäntöön suhteissa 
naapurimaiden vertikaalisiin 
monopoleihin sekä toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla estetään se, että 
naapurimaiden energiamonopoleilla on 
kielteisiä vaikutuksia EU:n 
sisämarkkinoihin;

Or. lt

Tarkistus 40
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi; korostaa, että on tarkasteltava 
sääntelyn kontekstia ja otettava huomioon 
energiamarkkinoilla vallitsevat rakenteet 
(yksittäisten energiantoimittajien 
monopoliasema) sekä oikeudellinen 
tilanne;

Or. de

Tarkistus 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi; uskoo, että sen käyttämistä tulevan 
"EU:n ja Välimeren maiden yhteisön" 
olisi arvioitava perusteellisesti ottaen 
täysin huomioon alueelliset erityispiirteet, 
nykyiset kumppanuudet ja 
toimintasuunnitelmat;

Or. en

Tarkistus 42
Lena Kolarska-Bobińska



PE472.330v01-00 24/33 AM\878096FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään;  
korostaa, että tämä työ olisi ulotettava 
naapurimaihimme 
energiayhteistyösopimuksen kautta; pitää 
tervetulleena Ukrainan ja Moldovan 
liittymistä energiayhteistyösopimukseen ja 
uskoo, että se olisi laajennettava 
koskemaan muita ENP-maita;

Or. en

Tarkistus 43
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston (ACER) pohjalta sekä
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

Or. ro

Tarkistus 44
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään
siten, että hiilivuodon riski otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 45
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi;

5. ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
aikomukseen vauhdittaa 
energiamarkkinoiden 
integroitumisprosessia kannustamalla 
lähentämään sääntelypuitteita entisestään 
energiayhteisösopimuksen tuomien etujen 
lisäksi sekä edelleen vapauttamaan 
kolmansien maiden energiamarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 46
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta tiivistää 
Mustanmeren alueen monenvälistä 
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energiayhteistyötä WTO:n ja 
energiaperuskirjasopimuksen 
periaatteiden pohjalta; kehottaa 
markkinoiden ja sääntelykehyksen 
täysimittaiseen integrointiin EU:n 
energia- ja ympäristölainsäädännön 
pohjalta, ja kannustaa laajemman 
Mustanmeren alueen maita liittymään 
energiaperuskirjassopimukseen ja 
kannattaa samalla myös sitä, että EU, 
EIP ja EJKP tarjoavat apua ENP-maiden 
energiainfrastruktuurin 
nykyaikaistamiseen;

Or. ro

Tarkistus 47
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa energiaperuskirjan jäseniä 
niillä sopimuksen sekä sen tarkistusten ja 
pöytäkirjojen mukaisesti olevista 
velvollisuuksista; korostaa, että kaikkia 
riitojenratkaisua koskevia päätöksiä on 
kunnioitettava täysin ja noudatettava; 
kannattaa Pohjois-Afrikan nykyisten 
tarkkailijamaiden täysjäsenyyden 
hyväksymistä sekä Libyan jäsenyyttä;

Or. en

Tarkistus 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että EU:n olisi kannustettava 
parempaa yhteistyötä energia-asioissa 
ENP-maiden kanssa, jotta voidaan 
turvata energiansaanti ja edistää EU:n 
sisämarkkinasääntöjen soveltamista;

Or. en

Tarkistus 49
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa yhteistyön lisäämistä 
esimerkiksi teollisuuden, pk-yritysten, 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla ja 
avaruusalalla; pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia, jotka koskevat yhteisen tieto-
ja innovointialueen ja tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvan 
digitaalisen talouden kehittämistä;

6. kannattaa yhteistyön lisäämistä 
esimerkiksi teollisuuden, pk-yritysten, 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla ja 
avaruusalalla; korostaa, että EU:n 
tutkimusyhteistyön olisi tuettava EU:n 
keskeisiä poliittisia tavoitteita, kuten 
ilmastonmuutoksen torjunta, digitaalisen
kuilun poistaminen sekä 
energiansaannin, elämän 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
kestävyyden turvaaminen; pitää 
myönteisinä komission ehdotuksia, jotka 
koskevat yhteisen tieto- ja innovointialueen 
ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan 
digitaalisen talouden kehittämistä, ja 
kehottaa jäsenvaltioita ja naapurimaita 
vahvistamaan, että ne sitoutuvat 
pyrkimään kohti tällaista kehitystä; 
toistaa pitävänsä tärkeänä kauppaa ja 
investointeja helpottavia tehokkaita 
mekanismeja EU:n ja sen naapurimaiden 
välillä, jotta voidaan vahvistaa 
kauppakumppanuuksia ja tarjota 
talouden toimijoille ja erityisesti pk-
yrityksille mahdollisuus saada riittävää ja 
luotettavaa tietoa kauppa- ja 
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investointiedellytyksistä kumppanimaissa;

Or. en

Tarkistus 50
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa yhteistyön lisäämistä 
esimerkiksi teollisuuden, pk-yritysten, 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin
sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla ja
avaruusalalla; pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia, jotka koskevat yhteisen tieto-
ja innovointialueen ja tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvan 
digitaalisen talouden kehittämistä;

6. kannattaa yhteistyön lisäämistä 
esimerkiksi teollisuuden, pk-yritysten, 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin, 
tietoteknisten järjestelmien turvallisuuden 
alalla ja avaruusalalla; pitää myönteisinä 
komission ehdotuksia, jotka koskevat 
yhteisen tieto- ja innovointialueen ja tieto-
ja viestintätekniikkaan perustuvan 
digitaalisen talouden kehittämistä;

Or. ro

Tarkistus 51
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa yhteistyön lisäämistä 
esimerkiksi teollisuuden, pk-yritysten, 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla ja
avaruusalalla; pitää myönteisinä komission 
ehdotuksia, jotka koskevat yhteisen tieto-
ja innovointialueen ja tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvan 
digitaalisen talouden kehittämistä;

6. kannattaa yhteistyön lisäämistä 
esimerkiksi teollisuuden, pk-yritysten, 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin 
sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla,
avaruusalalla ja matkailualalla; pitää 
myönteisinä komission ehdotuksia, jotka 
koskevat yhteisen tieto- ja innovointialueen 
ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan 
digitaalisen talouden kehittämistä;

Or. fr
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Tarkistus 52
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa etuja, jotka liittyvät EU:n ja 
sen naapurimaiden yhteisiin 
tutkimusohjelma-aloitteisiin; kannustaa 
tätä varten vahvistamaan koordinointia, 
yhteistyötä ja synergioita Välimeren 
rantavaltioiden rahoittamien kansallisten 
tutkimusohjelmien ja -toimintojen välillä, 
jotta voidaan parantaa 
ympäristötutkimuksen alan toimien yleistä 
johdonmukaisuutta ja tehokkuutta 
alueella ottaen mallia Itämeren alueen 
yhteisestä tutkimusohjelmasta (BONUS 
169);

Or. fr

Tarkistus 53
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on tietoinen BSI-hankkeen (Black 
Sea Interconnection) saavutuksista 
alueellisen tutkimus- ja koulutusalueen 
luomisessa laajemman Mustanmeren 
alueella sekä sen yhteyksistä GEANT-
hankkeeseen, ja kehottaa komissiota 
jatkamaan tukeaan Mustanmeren alueen 
tutkimushankkeille, kuten HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN ja BSRN;

Or. ro
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Tarkistus 54
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. suosittelee, että EU ja sen 
naapurimaat tekevät tutkimuksen alalla 
tiiviimpää yhteistyötä, jolla pyritään 
moninkertaistamaan tutkijavaihto, 
tukemaan rajat ylittäviä ja ylikansallisia 
yliopistoverkkoja, luomaan yhteistä 
tohtorikoulutusta ja edistämään 
klusterien välistä strategista yhteistyötä;

Or. fr

Tarkistus 55
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. odottaa innokkaasti komission 
ehdotuksia uudeksi Euroopan 
naapuruuspoliittiseksi 
kumppanuusvälineeksi ja suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen 
painottaa, että tukea myönnettäessä 
tarvitaan lisää eriyttämistä, joustavuutta ja 
ehdollisuutta; toteaa, että EU:n 
rahoitussääntöjä on noudatettava kaikilta 
osin, EU:n tuen olisi oltava helposti 
saatavilla ja että jäykät puitteet eivät saisi 
haitata huippuosaamiseen pyrkimistä.

7. odottaa innokkaasti komission 
ehdotuksia uudeksi Euroopan 
naapuruuspoliittiseksi 
kumppanuusvälineeksi ja suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen 
painottaa, että tukea myönnettäessä 
tarvitaan lisää eriyttämistä, joustavuutta ja 
ehdollisuutta; kehottaa ottamaan käyttöön 
"maalogiikan", joka voisi saada 
"eriytettyjen kumppanuussopimusten" 
muodon ENP:n puitteissa; toteaa, että 
EU:n rahoitussääntöjä on noudatettava 
kaikilta osin, EU:n tuen olisi oltava 
helposti saatavilla ja että jäykät puitteet 
eivät saisi haitata huippuosaamiseen 
pyrkimistä.
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Or. fr

Tarkistus 56
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. odottaa innokkaasti komission 
ehdotuksia uudeksi Euroopan 
naapuruuspoliittiseksi 
kumppanuusvälineeksi ja suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen 
painottaa, että tukea myönnettäessä 
tarvitaan lisää eriyttämistä, joustavuutta ja 
ehdollisuutta; toteaa, että EU:n 
rahoitussääntöjä on noudatettava kaikilta 
osin, EU:n tuen olisi oltava helposti 
saatavilla ja että jäykät puitteet eivät saisi 
haitata huippuosaamiseen pyrkimistä.

7. odottaa innokkaasti komission 
ehdotuksia uudeksi Euroopan 
naapuruuspoliittiseksi 
kumppanuusvälineeksi ja suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen 
painottaa eriyttämistä, joustavuutta ja 
ehdollisuutta investointeja tehtäessä sekä 
teknistä ja hallinnollista apua 
annettaessa; toteaa, että EU:n 
rahoitussääntöjä on noudatettava kaikilta 
osin, EU:n tuen olisi oltava helposti 
saatavilla ja että jäykät puitteet eivät saisi 
haitata huippuosaamiseen pyrkimistä.

Or. de

Tarkistus 57
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. odottaa innokkaasti komission 
ehdotuksia uudeksi Euroopan 
naapuruuspoliittiseksi 
kumppanuusvälineeksi ja suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen 
painottaa, että tukea myönnettäessä 
tarvitaan lisää eriyttämistä, joustavuutta ja 
ehdollisuutta; toteaa, että EU:n 
rahoitussääntöjä on noudatettava kaikilta 

7. odottaa innokkaasti komission 
ehdotuksia uudeksi Euroopan 
naapuruuspoliittiseksi 
kumppanuusvälineeksi ja suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen 
painottaa, että tukea myönnettäessä 
tarvitaan lisää eriyttämistä, joustavuutta ja 
ehdollisuutta; toteaa, että EU:n 
rahoitussääntöjä on noudatettava kaikilta 
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osin, EU:n tuen olisi oltava helposti 
saatavilla ja että jäykät puitteet eivät saisi 
haitata huippuosaamiseen pyrkimistä.

osin, EU:n tuen olisi oltava helposti 
saatavilla ja siinä olisi keskityttävä 
pääasiassa käytännön hankkeisiin ja 
vähemmässä määrin konsultointiin ja että 
jäykät puitteet eivät saisi haitata 
huippuosaamiseen pyrkimistä.

Or. en

Tarkistus 58
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. odottaa innokkaasti komission 
ehdotuksia uudeksi Euroopan 
naapuruuspoliittiseksi 
kumppanuusvälineeksi ja suhtautuu 
myönteisesti komission aikomukseen 
painottaa, että tukea myönnettäessä
tarvitaan lisää eriyttämistä, joustavuutta 
ja ehdollisuutta; toteaa, että EU:n 
rahoitussääntöjä on noudatettava kaikilta 
osin, EU:n tuen olisi oltava helposti 
saatavilla ja että jäykät puitteet eivät saisi 
haitata huippuosaamiseen pyrkimistä.

7. odottaa innokkaasti komission 
ehdotuksia uudeksi Euroopan 
naapuruuspoliittiseksi 
kumppanuusvälineeksi, pitää tervetulleena 
komission "enemmällä 
enemmän" -vertailua ja kannustaa 
eriyttämisen, joustavuuden ja 
ehdollisuuden lisäämiseen tukea 
myönnettäessä; toteaa, että EU:n 
rahoitussääntöjä on noudatettava kaikilta 
osin, EU:n tuen olisi oltava helposti 
saatavilla ja että jäykät puitteet eivät saisi 
haitata huippuosaamiseen pyrkimistä.

Or. en

Tarkistus 59
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa pyrkimään itäisten ja 
eteläisten naapurien välillä 
oikeudenmukaiseen tasapainoon, kun 
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Pohjois-Afrikan viimeaikaiset tapahtumat 
ovat nostaneet esiin eteläisten maiden 
strategisen merkityksen ja valtavat 
kehitystarpeet;

Or. fr

Tarkistus 60
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että ENP:tä on 
suunniteltava makroalueellisen strategian 
näkökulmasta siten, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden toimia koordinoidaan 
alueellisella tasolla; katsoo, että EU:n ja 
Välimeren tasolla voitaisiin saavuttaa 
synergiaa yhdistämällä tällainen strategia 
Välimeren unionin puitteissa 
käynnistettyihin hankkeisiin, kuten 
Välimeren aurinkosuunnitelma, 
väestönsuojelu, merten moottoritiet tai 
Välimeren puhdistaminen.

Or. fr


