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Pakeitimas 1
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Europos kaimynystės 
politikos bendradarbiavimo energetikos 
klausimais aspekto sustiprinimą; primena, 
kad energijos tiekimo saugumas įvairinant 
šaltinius lieka ES energetikos politikos 
prioritetu ir kad ES išorės energetikos 
politikoje pagrindinis prioritetas vis dar 
teikiamas ir rytinėms, ir pietinėms 
kaimynėms;

1. palankiai vertina Europos kaimynystės 
politikos bendradarbiavimo energetikos 
klausimais aspekto sustiprinimą; primena, 
kad energijos tiekimo saugumas lieka ES 
energetikos politikos prioritetu ir kad ES 
išorės energetikos politikoje pagrindinis 
prioritetas vis dar teikiamas ir rytinėms, ir 
pietinėms kaimynėms;

Or. en

Pakeitimas 2
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Europos kaimynystės 
politikos bendradarbiavimo energetikos 
klausimais aspekto sustiprinimą; primena, 
kad energijos tiekimo saugumas įvairinant 
šaltinius lieka ES energetikos politikos 
prioritetu ir kad ES išorės energetikos 
politikoje pagrindinis prioritetas vis dar 
teikiamas ir rytinėms, ir pietinėms 
kaimynėms;

1. palankiai vertina Europos kaimynystės 
politikos bendradarbiavimo energetikos 
klausimais aspekto sustiprinimą; primena, 
kad energijos tiekimo saugumas įvairinant 
šaltinius lieka ES energetikos politikos 
prioritetu ir kad ES išorės energetikos 
politikoje pagrindinis prioritetas vis dar 
teikiamas ir rytinėms, ir pietinėms 
kaimynėms; ragina imtis veiksmingų 
priemonių bendrosios ES išorinės 
energetikos politikos plėtrai spartinti ir 
solidarumo principo energetikos srityje 
įgyvendinimui užtikrinti;

Or. lt
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Pakeitimas 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Europos kaimynystės 
politikos bendradarbiavimo energetikos 
klausimais aspekto sustiprinimą; primena, 
kad energijos tiekimo saugumas įvairinant 
šaltinius lieka ES energetikos politikos 
prioritetu ir kad ES išorės energetikos 
politikoje pagrindinis prioritetas vis dar 
teikiamas ir rytinėms, ir pietinėms 
kaimynėms;

1. palankiai vertina Europos kaimynystės 
politikos bendradarbiavimo energetikos 
klausimais aspekto sustiprinimą; primena, 
kad energijos tiekimo saugumas įvairinant 
šaltinius, užmezgant glaudesnius ryšius su 
pagrindiniais tiekėjais ir tranzito 
valstybėmis lieka ES energetikos politikos 
prioritetu ir kad ES išorės energetikos 
politikoje pagrindinis prioritetas vis dar 
teikiamas ir rytinėms, ir pietinėms 
kaimynėms;

Or. en

Pakeitimas 4
Fiona Hall

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Europos kaimynystės 
politikos bendradarbiavimo energetikos 
klausimais aspekto sustiprinimą; primena, 
kad energijos tiekimo saugumas įvairinant 
šaltinius lieka ES energetikos politikos 
prioritetu ir kad ES išorės energetikos 
politikoje pagrindinis prioritetas vis dar 
teikiamas ir rytinėms, ir pietinėms 
kaimynėms;

1. palankiai vertina Europos kaimynystės 
politikos bendradarbiavimo energetikos 
klausimais aspekto sustiprinimą; primena, 
kad energijos tiekimo saugumas įvairinant 
šaltinius ir valdant paklausą lieka ES 
energetikos politikos prioritetu ir kad ES 
išorės energetikos politikoje pagrindinis 
prioritetas vis dar teikiamas ir rytinėms, ir 
pietinėms kaimynėms;

Or. en
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Pakeitimas 5
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į Rytų partnerystės 
svarbą, siekiant užtikrinti energijos 
tiekimą ES; atsižvelgdamas į naujų 
tarpusavio jungčių ir vamzdynų kūrimą 
dujų sektoriuje, naujų tarpusavio jungčių 
ir tinklų kūrimą elektros energijos 
sektoriuje, taip pat naujos suskystintų 
gamtinių dujų infrastruktūros ir 
terminalų bei naujų elektrinių kūrimą 
(naudojant iškastinį kurą ar 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
ar remiantis branduoliniais projektais), 
pabrėžia būtinybę nustatyti rinkos 
taisykles, taip pat skaidrias ir sąžiningas 
energijos tranzito ir prekybos sąlygas, 
siekiant užtikrinti stabilią ateitį 
investicijoms; pabrėžia, kad šiomis 
taisyklėmis ir sąlygomis reikėtų skatinti 
taikyti aukštus aplinkos apsaugos, 
demokratinio dalyvavimo ir sveikatos bei 
saugos standartus;

Or. ro

Pakeitimas 6
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad yra pavojus daugiausia 
dėmesio skirti pietinėms Viduržemio jūros 
regiono kaimynėms; pabrėžia būtinybę 
atnaujinti ilgametę partnerystę su Rytų 
šalimis ir nurodo su tuo susijusius ES 
uždavinius ir galimybes; ragina Komisiją 
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greičiau užbaigti ir įgyvendinti asociacijos 
susitarimus, įskaitant išsamius ir 
visapusiškus laisvosios prekybos 
susitarimus (angl. DCFTA);

Or. en

Pakeitimas 7
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikėtų koordinuoti 
Europos kaimynystės politiką ir išorės 
energetikos politiką; šiuo atžvilgiu 
palankiai vertina Komisijos komunikatą 
dėl išorės energetikos politikos ir jos 
pasiūlymą dėl sprendimo dėl keitimosi 
informacija apie tarpvyriausybinius 
susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. dar kartą patvirtina, kad ES 
energetinio saugumo politika grindžiama 
išteklių ir maršrutų įvairinimu; pabrėžia 
Europos teikiamą pridėtinę vertę ir 
pietinio dujų koridoriaus svarbą, taip pat 
jo vaidmenį gerinant energijos tiekimo 
Europos Sąjungai saugumą; mano, kad 
tokiais projektais kaip „Nabucco“ 
dujotiekis, kuris yra svarbiausias ES 
prioritetas, taip pat tokiais mažesniais 
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projektais kaip Azerbaidžano, Gruzijos ir 
Rumunijos jungtis (angl. AGRI) 
pabrėžiama glaudesnio Juodosios jūros 
pakrantėje esančių šalių 
bendradarbiavimo būtinybė; ragina 
Komisiją ir valstybes nares, taip pat jų 
partnerius skatinti ir spartinti minėtų 
projektų įgyvendinimą;

Or. ro

Pakeitimas 9
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. palankiai vertina pasiūlymą sukurti 
Europos energijos bendriją ir mano, kad 
ji galėtų būti svarbus žingsnis siekiant 
bendradarbiauti su mūsų kaimynėmis;

Or. en

Pakeitimas 10
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. palankiai vertina Ukrainos ir 
Moldavijos prisijungimą prie Energijos 
bendrijos sutarties, atsižvelgiant į jų 
galbūt labai svarbų vaidmenį užtikrinant, 
kad būtų pasiekti ES energetinio saugumo 
tikslai, ir prisidedant prie šių šalių 
saugumo;

Or. ro
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Pakeitimas 11
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. palankiai vertina visas pastangas 
stiprinti Rytų partnerystę, visų pirma savo 
pavyzdines iniciatyvas, susijusias su MVĮ, 
regioninėmis energetikos rinkomis ir 
energijos vartojimo efektyvumu; mano, 
kad šias pastangas reikėtų perteikti 
daugiametėje finansinėje programoje;

Or. en

Pakeitimas 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją skatinti energetikos 
tinklų ir infrastruktūros tarpusavio jungčių 
su ES kaimynėmis tiesimą, modernizavimą 
ir vystymą;

2. ragina Komisiją skatinti energetikos 
tinklų ir infrastruktūros tarpusavio jungčių 
su ES kaimynėmis tiesimą, modernizavimą 
ir vystymą įgyvendinant pietinio dujų 
koridoriaus, įskaitant „Nabucco“ ir 
energijos tiekimo per Kaspijos jūros 
regioną projektus, rytinėse kaimyninėse 
šalyse modernizuojant tinklą, ir pietinėse 
kaimyninėse kuriant Pietų šalių, taip pat 
Šiaurės ir Pietų šalių tarpusavio jungtis;

Or. en

Pakeitimas 13
Lena Kolarska-Bobińska
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją skatinti energetikos 
tinklų ir infrastruktūros tarpusavio jungčių 
su ES kaimynėmis tiesimą, modernizavimą 
ir vystymą;

2. ragina Komisiją skatinti energetikos 
tinklų ir infrastruktūros tarpusavio jungčių 
su ES kaimynėmis tiesimą, modernizavimą 
ir vystymą;  pažymi, kad kaimynines šalis 
taip pat reikėtų skatinti investuoti į savo 
infrastruktūrą, ypač Rusijoje ir 
Ukrainoje, kuriose dėl prastos dujų 
infrastruktūros labai daug dujų 
prarandama esant dujų nuotėkiui;

Or. en

Pakeitimas 14
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją skatinti energetikos 
tinklų ir infrastruktūros tarpusavio jungčių 
su ES kaimynėmis tiesimą, modernizavimą 
ir vystymą;

2. ragina Komisiją skatinti energetikos 
tinklų ir infrastruktūros tarpusavio jungčių 
su ES kaimynėmis tiesimą, modernizavimą 
ir vystymą; pabrėžia, kad svarbu 
pirmenybę teikti ES svarbos projektams, 
siekiant pagreitinti jų rengimą ir 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 15
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją skatinti energetikos 2. ragina Komisiją investicijomis skatinti 
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tinklų ir infrastruktūros tarpusavio jungčių 
su ES kaimynėmis tiesimą, modernizavimą 
ir vystymą;

energetikos tinklų ir infrastruktūros 
tarpusavio jungčių su ES kaimynėmis 
tiesimą, modernizavimą ir vystymą;

Or. de

Pakeitimas 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Teresa Riera Madurell
S&D frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją skatinti energetikos 
tinklų ir infrastruktūros tarpusavio jungčių 
su ES kaimynėmis tiesimą, modernizavimą 
ir vystymą;

2. ragina Komisiją skatinti pažangių
energetikos tinklų ir infrastruktūros 
tarpusavio jungčių su ES kaimynėmis 
tiesimą, modernizavimą ir vystymą;

Or. en

Pakeitimas 17
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
2 dalies a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

a) visų pirma atkreipia dėmesį į 
suskystintų gamtinių dujų infrastruktūros 
kūrimo ir plėtros svarbą;

Or. en

Pakeitimas 18
Adina-Ioana Vălean
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
sukurti bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija mechanizmą, skirtą 
dvišaliams valstybių narių energetikos 
susitarimams su trečiosiomis šalimis; 
mano, kad prireikus energetikos 
susitarimus būtina sudaryti ES lygmeniu, 
siekiant pagrindinių ES tikslų;

Or. en

Pakeitimas 19
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją toliau rengti ES 
Juodosios jūros strategiją, nes ji yra 
svarbi ES išorės energetikos strategijos 
dalis, atsižvelgiant į jos geostrateginį 
vaidmenį, kuris suteikia daug energetinio 
saugumo ir išteklių įvairinimo galimybių;

Or. en

Pakeitimas 20
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia būtinybę remti pietinį dujų 
koridorių, kaip būdą didinti energijos 
tiekimo saugumą ES; mano, kad tokiais 
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projektais kaip „Nabucco“ vamzdynas, 
kuris yra pagrindinis ES prioritetinis 
projektas, kartu su mažesniais projektais, 
kaip antai Adrijos jūros vamzdynas (angl. 
TAP), Turkijos, Graikijos, Italijos 
jungiamasis vamzdynas (angl. ITGI) ar 
Azerbaidžano, Gruzijos ir Rumunijos 
jungiamasis vamzdynas (angl. AGRI), 
pakartojamas ne tik ES įsipareigojimas 
Juodosios jūros regione, bet taip pat 
tolesnė būtinybė didinti su Juodąja jūra 
besiribojančių valstybių 
bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 21
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir efektyvaus energijos vartojimo 
svarbą ir pažymi, kad ES rytinės ir pietinės
kaimynės šiose srityse turi didelį 
potencialą; pripažįsta, kad didesniam 
atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimui dažnai trukdo paskatų 
trūkumas ir techniniai apribojimai, dėl 
kurių tinklai negali gauti ir perduoti 
energijos ir atsinaujinančių šaltinių, ir 
skatina Komisiją remti vietos lygmens 
kompetencijos plėtojimą ir praktinės 
patirties perdavimą;

3. primena atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo, 
kurie suteikia postūmį ES rytinių ir 
pietinių kaimyninių šalių ekonominei 
plėtrai, svarbą paverčiant juos nauju 
pajamų ir užimtumo šaltiniu, kuriant 
naujus vietos lygmens energijos išteklius, 
stiprinant tinklų infrastruktūrą ir 
suteikiant galimybę sukurti naują 
energijos blokų gamybos sektorių;
pripažįsta, kad didesniam atsinaujinančiųjų
energijos išteklių naudojimui dažnai trukdo 
paskatų trūkumas ir techniniai apribojimai, 
dėl kurių tinklai negali gauti ir perduoti 
energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių, ir 
prašo Komisijos skatinti vietos lygmens 
kompetencijos plėtojimą šiose srityse ir 
praktinės patirties perdavimą, taip pat 
bendrų mokslinių tyrimų skatinimą 
remiant mokymo programas, skirtas 
inžinerijos fakultetams, atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių mokslinių tyrimų
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centrams ir reguliavimo institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 22
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir efektyvaus energijos vartojimo 
svarbą ir pažymi, kad ES rytinės ir pietinės 
kaimynės šiose srityse turi didelį 
potencialą; pripažįsta, kad didesniam 
atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimui dažnai trukdo paskatų 
trūkumas ir techniniai apribojimai, dėl 
kurių tinklai negali gauti ir perduoti 
energijos ir atsinaujinančių šaltinių, ir 
skatina Komisiją remti vietos lygmens 
kompetencijos plėtojimą ir praktinės 
patirties perdavimą;

3. primena atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo 
svarbą ir pažymi, kad ES rytinės ir pietinės 
kaimynės šiose srityse turi didelį 
potencialą; pripažįsta, kad didesniam 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių
naudojimui dažnai trukdo paskatų 
trūkumas, regioniniai pietinių kaimynių 
konfliktai, per maža įtrauktis ir techniniai 
apribojimai, dėl kurių tinklai negali gauti ir 
perduoti energijos iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, ir skatina Komisiją remti vietos 
lygmens kompetencijos plėtojimą ir 
praktinės patirties perdavimą, kai tik bus 
stabilios politinės ir visuomeninės 
bendrosios sąlygos;

Or. de

Pakeitimas 23
Fiona Hall

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir efektyvaus energijos vartojimo 
svarbą ir pažymi, kad ES rytinės ir pietinės 
kaimynės šiose srityse turi didelį 
potencialą; pripažįsta, kad didesniam 

3. primena atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo 
svarbą ir pažymi, kad ES rytinės ir pietinės 
kaimynės šiose srityse turi didelį 
potencialą; pripažįsta, kad didesniam 
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atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimui dažnai trukdo paskatų 
trūkumas ir techniniai apribojimai, dėl
kurių tinklai negali gauti ir perduoti 
energijos ir atsinaujinančių šaltinių, ir 
skatina Komisiją remti vietos lygmens 
kompetencijos plėtojimą ir praktinės 
patirties perdavimą;

atsinaujinančiųjų energijos išteklių
naudojimui dažnai trukdo paskatų 
trūkumas ir esamas ribotas tinklų 
pajėgumas gauti ir perduoti energiją iš 
atsinaujinančiųjų išteklių, ir skatina 
Komisiją remti vietos lygmens 
kompetencijos plėtojimą ir praktinės 
patirties perdavimą, taip pat spartų 
pažangių technologijų diegimą;

Or. en

Pakeitimas 24
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir efektyvaus energijos vartojimo 
svarbą ir pažymi, kad ES rytinės ir pietinės 
kaimynės šiose srityse turi didelį 
potencialą; pripažįsta, kad didesniam 
atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimui dažnai trukdo paskatų 
trūkumas ir techniniai apribojimai, dėl 
kurių tinklai negali gauti ir perduoti 
energijos ir atsinaujinančių šaltinių, ir 
skatina Komisiją remti vietos lygmens 
kompetencijos plėtojimą ir praktinės 
patirties perdavimą;

3. primena įprastinės energijos (naftos ir 
dujų), atsinaujinančiųjų energijos išteklių
ir efektyvaus energijos vartojimo svarbą ir 
pažymi, kad ES rytinės ir pietinės 
kaimynės šiose srityse turi didelį 
potencialą; pripažįsta, kad didesniam 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių
naudojimui dažnai trukdo paskatų 
trūkumas ir techniniai apribojimai, dėl 
kurių tinklai negali gauti ir perduoti 
energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių, ir 
skatina Komisiją remti vietos lygmens 
kompetencijos plėtojimą ir praktinės 
patirties perdavimą;

Or. en

Pakeitimas 25
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir efektyvaus energijos vartojimo 
svarbą ir pažymi, kad ES rytinės ir pietinės 
kaimynės šiose srityse turi didelį 
potencialą; pripažįsta, kad didesniam 
atsinaujinančių energijos šaltinių
naudojimui dažnai trukdo paskatų 
trūkumas ir techniniai apribojimai, dėl 
kurių tinklai negali gauti ir perduoti 
energijos ir atsinaujinančių šaltinių, ir 
skatina Komisiją remti vietos lygmens 
kompetencijos plėtojimą ir praktinės 
patirties perdavimą;

3. primena atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo 
svarbą ir pažymi, kad ES rytinės ir pietinės 
kaimynės šiose srityse turi didelį 
potencialą; pripažįsta, kad didesniam 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių
naudojimui dažnai trukdo paskatų 
trūkumas ir techniniai apribojimai, dėl 
kurių tinklai negali gauti ir perduoti 
energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių, ir 
skatina Komisiją remti vietos lygmens 
kompetencijos plėtojimą ir skatinimą ir 
praktinės patirties perdavimą;

Or. ro

Pakeitimas 26
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būtinybę Dunojaus 
regione, atsižvelgiant į tai, kad šis 
bendradarbiavimas yra kaip Europos 
vartai į Vakarų Balkanus, atsižvelgiant į 
ES Dunojaus regiono strategijos vaidmenį 
gerinant kaimyninių valstybių santykius 
vidurio ir pietrytinėje Europoje, 
atsižvelgiant į svarbų šio 
bendradarbiavimo indėlį į pridėtinę ES 
politikos, skirtos Rytų Europai, vertę, ir 
dėl to tai yra puikus būdas visai Europos 
Sąjungai stiprinti politinį ir ekonominį 
bendradarbiavimą Balkanuose, taigi ir 
prisidėti plečiant ir stiprinant Europos 
integracijos procesą regione;

Or. ro
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Pakeitimas 27
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, jog svarbu, kad ES su 
kaimyninėmis šalimis, pvz., Ukraina, 
dalytųsi patirtimi, susijusia su energetikos 
sektoriaus reformomis, siekiant prisidėti 
prie šių šalių dujų tranzito sistemos 
modernizavimo ir skatinti skaidrias rinkos 
taisykles, aplinkos apsaugą ir sąžiningas 
prekybos energija sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 28
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas;

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas; mano, kad ES 
turėtų remti tarptautinius teisiškai 
privalomus branduolinio saugumo 
standartus daugiašalėse diskusijose, 
įskaitant Tarptautinėje atominės energijos 
agentūroje (TATENA), ir turėtų siekti, 
kad branduolinio saugumo vertinimai taip 
pat būtų atliekami ES kaimyninėse šalyse; 
pabrėžia būtinybę skatinti informacija 
dalytis branduolinių tyrimų srityje, taip 
pat šioje srityje keistis technologine ir 
moksline praktine patirtimi;

Or. en
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Pakeitimas 29
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas;

4. mano, kad pagrindinis ES dialogo su jos 
kaimynėmis aspektas turėtų būti siekis, 
kad kaimynės Europos standartus 
patvirtintų visoms energijos rūšims, 
įskaitant branduolinį saugumą; mano, 
kad spaudimą reikėtų daryti Rusijai ir 
EKP šalims siekiant, kad jos patvirtintų 
visas TATENA rekomendacijas ir 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
rezultatus, visų pirma susijusius su naujos 
energijos gamyba;

Or. en

Pakeitimas 30
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas;

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas; ragina Komisiją 
skatinti saugios branduolinės energijos, 
kaip konkurencingos ir mažai aplinką 
teršiančios energijos rūšies, galinčios 
prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo kiekio mažinimo, plėtrą;

Or. lt
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Pakeitimas 31
Fiona Hall

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas;

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas; pabrėžia, kad 
radioaktyviųjų atliekų jokiomis 
aplinkybėmis negalima eksportuoti į ES 
nepriklausančias šalis;

Or. en

Pakeitimas 32
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas;

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas, visų pirma 
regionuose, kuriems būdingas didelis 
seisminis aktyvumas;

Or. en

Pakeitimas 33
Gaston Franco

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas;

4. pažymi, kad branduolinis saugumas ir 
sauga turėtų būti ES dialogo su jos 
kaimynėmis pagrindinis prioritetas;
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Or. fr

Pakeitimas 34
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
turėtų būti ES dialogo su jos kaimynėmis 
pagrindinis prioritetas;

4. pažymi, kad branduolinis saugumas 
siekiant nutraukti eksploataciją turėtų būti 
ES dialogo su jos kaimynėmis pagrindinis 
prioritetas;

Or. en

Pakeitimas 35
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atsižvelgdamas į tai, kad branduolinės 
strategijos yra tarpvalstybinio pobūdžio, 
pabrėžia, kad reikia siekti jas įgyvendinti 
kaimyninėse trečiosiose šalyse, siekiant 
stiprinti branduolinį saugumą ir aplinkos 
apsaugos standartus; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad tarptautinių konvencijų ir 
standartų būtų laikomasi kaimyninėse 
šalyse, visų pirma tose, kuriose 
branduolines elektrines planuojama 
statyti netoli ES išorės sienų;

Or. en

Pakeitimas 36
Michèle Rivasi
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. rekomenduoja, kad ES padėtų 
užtikrinti tebesančių Černobylio 
katastrofos padarinių sveikatai tolesnius 
tyrimus ir jų vertinimą užterštose 
teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 37
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų;

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų; skatina 
bendrus reguliavimo projektus, kaip antai 
Viduržemio jūros regiono elektros 
energijos ir dujų reguliavimo institucijų 
asociacija (angl. MEDREG); remia 
MEDREG darbą puoselėjant Europos ir 
Viduržemio jūros regiono elektros 
energijos ir gamtinių dujų rinkas, 
rengiant bendras pozicijas reguliavimo 
klausimais, susijusiais su tarpvalstybine 
elektros energijos ir dujų prekyba, taip pat 
skatinant suderintas, skaidrias ir 
nediskriminacines rinkos taisykles ir 
keitimąsi praktine patirtimi ir praktinėmis 
žiniomis;

Or. en
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Pakeitimas 38
Adina-Ioana Vălean

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų;

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų; laikosi 
nuomonės, kad būtina plėsti ir stiprinti 
Energijos bendriją, siekiant užtikrinti 
tinkamą rinkos veikimą ir investicijų 
teisinį tikrumą; mano, kad reikėtų 
persvarstyti, stiprinti ir parengti tokius 
bendradarbiavimo mechanizmus kaip 
Baku iniciatyva ir Rytų partnerystės 
energetinio saugumo platforma;

Or. en

Pakeitimas 39
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų;

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų; skatina 
efektyviau įgyvendinti abipusiškumo 
principą santykiuose su vertikaliomis 
kaimyninių šalių monopolijomis, taip pat 
nustatyti priemones, kurios užkirstų kelią 
kaimyninių šalių energetikos monopolijų 
neigiamai įtakai ES vidaus rinkai;

Or. lt
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Pakeitimas 40
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų;

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų; pabrėžia 
būtinybę atsižvelgti į reguliavimo aplinką 
ir įtraukti energetikos rinkų struktūras, 
t. y. monopolinę atskirų energijos tiekėjų 
padėtį, taip pat realią teisinę padėtį;

Or. de

Pakeitimas 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų;

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų; mano, kad 
naudojimasis tuo, kaip modeliu būsimai 
ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono 
šalių bendrijai, turėtų būti kruopščiai 
įvertintas, visapusiškai atsižvelgiant į 
regionų specifiškumą, esamus 
partnerystės susitarimus ir veiksmų 
planus;

Or. en
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Pakeitimas 42
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant 
Energijos bendrijos sutarties privalumų;

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją; pabrėžia, kad 
pasinaudojant Energijos bendrijos 
sutartimi šią veiklą reikėtų išplėsti ir ją 
vykdyti mūsų kaimyninėse šalyse; 
palankiai vertina Ukrainos ir Moldavijos 
prisijungimą prie Europos bendrijos 
sutarties ir mano, kad šios sutarties 
taikymą reikėtų toliau plėsti ir Europos 
bendrijos sutartį taikyti kitose EKP šalyse;

Or. en

Pakeitimas 43
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų;

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, remiantis 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra 
(angl. ACER), ir nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų;

Or. ro

Pakeitimas 44
Michèle Rivasi
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant
Energijos bendrijos sutarties privalumų;

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, deramą dėmesį 
skiriant anglies dioksido nutekėjimo 
rizikai;

Or. en

Pakeitimas 45
Fiona Hall

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų;

5. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
paspartinti energijos rinkos integracijos 
procesą skatinant tolesnę reguliavimo 
sistemų konvergenciją, nepaisant Energijos 
bendrijos sutarties privalumų ir tolesnio 
trečiųjų šalių energijos rinkų 
liberalizavimo;

Or. en

Pakeitimas 46
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad Juodosios jūros regione 
būtina stiprinti daugiašalį 
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bendradarbiavimą energetikos srityje, 
remiantis PPO ir Energetikos chartijos 
sutartyje nustatytais pagrindiniais 
principais; remia visapusišką rinkos ir 
reguliavimo sistemos integraciją, 
remiantis ES energetikos ir aplinkos 
apsaugos teisės aktais, ragina platesnio 
Juodosios jūros regiono šalis prisijungti 
prie Energijos bendrijos sutarties ir 
skatina ES, EIB ir ERPB teikti paramą 
EKP šalių energijos infrastruktūros 
modernizacijai;

Or. ro

Pakeitimas 47
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. Energetikos chartijos narėms primena 
jų pareigas pagal Sutartį, jos pakeitimus 
ir protokolus; pabrėžia, kad privalu 
visiškai laikytis visų ginčų sprendimų ir 
juos taikyti; skatina dabartines Šiaurės 
Afrikos šalis stebėtojo teisėmis tapti 
visateisėmis narėmis, o Libiją tapti nare;

Or. en

Pakeitimas 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ES turėtų raginti su EKP šalimis 
veiksmingiau bendradarbiauti energetikos 
klausimais, siekiant užtikrinti energijos 
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tiekimo saugumą ir propaguoti ES vidaus 
rinkos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 49
Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. reiškia paramą tolesniam 
bendradarbiavimui tokiuose sektoriuose, 
kaip, pvz., MVĮ, moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos, 
informacijos ir komunikacijos 
technologijos ir kosmosas; palankiai 
vertina Komisijos pasiūlymus dėl bendros 
žinių ir inovacijų erdvės ir IRT paremtos 
skaitmeninės ekonomikos plėtojimo;

6. reiškia paramą tolesniam 
bendradarbiavimui tokiuose sektoriuose, 
kaip, pvz., MVĮ, moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos, 
informacijos ir komunikacijos 
technologijos ir kosmosas; pabrėžia, kad 
ES bendradarbiavimu mokslinių tyrimų 
srityje reikėtų remti pagrindinius ES 
politikos tikslus, pvz., kovą su klimato 
kaita, skaitmeninės atskirties mažinimą, 
tvarų energijos tiekimą, biologinę įvairovę 
ir ekosistemas; palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymus dėl bendros žinių ir inovacijų 
erdvės ir IRT paremtos skaitmeninės 
ekonomikos plėtojimo ir ragina valstybes 
nares ir kaimynines šalis patvirtinti savo 
įsipareigojimą siekti šio plėtojimo; 
pakartoja, kad svarbūs ES ir jos 
kaimyninių šalių veiksmingi prekybos ir 
investavimo palengvinimo mechanizmai, 
siekiant stiprinti prekybos partnerystes ir 
sudaryti sąlygas ekonominės veiklos 
vykdytojams, visų pirma MVĮ, susipažinti 
su tinkama ir patikima informacija apie 
šalyse partnerėse esančias prekybos ir 
investavimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 50
Ioan Enciu
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. reiškia paramą tolesniam 
bendradarbiavimui tokiuose sektoriuose, 
kaip, pvz., MVĮ, moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos, 
informacijos ir komunikacijos 
technologijos ir kosmosas; palankiai 
vertina Komisijos pasiūlymus dėl bendros 
žinių ir inovacijų erdvės ir IRT paremtos 
skaitmeninės ekonomikos plėtojimo; 

6. reiškia paramą tolesniam 
bendradarbiavimui tokiuose sektoriuose, 
kaip, pvz., MVĮ, moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos, IT 
sistemų saugumas ir kosmosas; palankiai 
vertina Komisijos pasiūlymus dėl bendros 
žinių ir inovacijų erdvės ir IRT paremtos 
skaitmeninės ekonomikos plėtojimo; 

Or. ro

Pakeitimas 51
Gaston Franco

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. reiškia paramą tolesniam 
bendradarbiavimui tokiuose sektoriuose, 
kaip, pvz., MVĮ, moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos, 
informacijos ir komunikacijos 
technologijos ir kosmosas; palankiai 
vertina Komisijos pasiūlymus dėl bendros 
žinių ir inovacijų erdvės ir IRT paremtos 
skaitmeninės ekonomikos plėtojimo;

6. reiškia paramą tolesniam 
bendradarbiavimui tokiuose sektoriuose, 
kaip, pvz., MVĮ, moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos, 
informacijos ir komunikacijos 
technologijos, kosmosas ir turizmas; 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl 
bendros žinių ir inovacijų erdvės ir IRT 
paremtos skaitmeninės ekonomikos 
plėtojimo;

Or. fr

Pakeitimas 52
Gaston Franco

Nuomonės projektas
6 a (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia naudą, susijusią su bendro 
mokslinių tyrimų programavimo 
iniciatyva ES ir kaimyninėse šalyse; šiuo 
tikslu ragina stiprinti koordinavimą, 
bendradarbiavimą ir sąveiką tarp visų 
nacionalinių programų ir mokslinių 
tyrimų, kuriuos finansuoja aplink 
Viduržemio jūrą esančios šalys, siekiant 
pagerinti bendrą aplinkosaugos 
suderinamumą ir veiksmingumą regione, 
remiantis Jungtine Baltijos jūros 
mokslinių tyrimų programa (BONUS 
169);

Or. fr

Pakeitimas 53
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. žino apie Juodosios jūros jungties 
(angl. BSI) projekto laimėjimus kuriant 
regioninį mokslinių tyrimų ir švietimo 
tinklą platesniame Juodosios jūros 
regione bei užtikrinant jo ryšį su tinklu 
GEANT ir ragina Komisiją Juodosios 
jūros regione toliau remti mokslinių 
tyrimų projektus, pvz., projektus HP-SEE, 
SEE-GRID, SCENE, CAREN ir BSRN;

Or. ro

Pakeitimas 54
Gaston Franco

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. rekomenduoja glaudžiau 
bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje 
ES ir kaimyninėse šalyse, taip siekiant 
skatinti mainus tarp mokslininkų, remti 
tarpvalstybinius ir tarptautinius 
universitetų tinklus, kurti jungtines 
doktorantūros programas ir skatinti 
strateginį bendradarbiavimą tarp grupių;

Or. fr

Pakeitimas 55
Gaston Franco

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laukia Komisijos pasiūlymų dėl naujos 
Europos kaimynystės politikos ir palankiai 
vertina Komisijos ketinimą pabrėžti tai, 
kad teikiant paramą reikia tolesnės 
diferenciacijos, didesnio lankstumo ir 
aiškesnių sąlygų; pažymi, kad turi būti 
vykdoma visapusiška ES finansinių 
taisyklių stebėsena, ES parama turėtų būti 
lengvai prieinama ir kompetencijos siekis 
neturėtų būti ribojamas nelanksčia sistema.

7. laukia Komisijos pasiūlymų dėl naujos 
Europos kaimynystės politikos ir palankiai 
vertina Komisijos ketinimą pabrėžti tai, 
kad teikiant paramą reikia tolesnės 
diferenciacijos, didesnio lankstumo ir 
aiškesnių sąlygų; ragina įgyvendinti 
logišką šalių orientavimą, kuris gali būti 
įgyvendinamas naudojant atskirų 
partnerystės sutarčių sistemą EKP srityje; 
pažymi, kad turi būti vykdoma visapusiška 
ES finansinių taisyklių stebėsena, ES 
parama turėtų būti lengvai prieinama ir 
kompetencijos siekis neturėtų būti 
ribojamas nelanksčia sistema;

Or. fr

Pakeitimas 56
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laukia Komisijos pasiūlymų dėl naujos 
Europos kaimynystės politikos ir palankiai 
vertina Komisijos ketinimą pabrėžti tai, 
kad teikiant paramą reikia tolesnės 
diferenciacijos, didesnio lankstumo ir 
aiškesnių sąlygų; pažymi, kad turi būti 
vykdoma visapusiška ES finansinių 
taisyklių stebėsena, ES parama turėtų būti 
lengvai prieinama ir kompetencijos siekis 
neturėtų būti ribojamas nelanksčia sistema.

7. laukia Komisijos pasiūlymų dėl naujos 
Europos kaimynystės politikos ir palankiai 
vertina Komisijos ketinimą pabrėžti tai, 
kad patvirtinant investicijas ir teikiant 
techninę bei administracinę paramą reikia 
tolesnės diferenciacijos, didesnio 
lankstumo ir aiškesnių sąlygų; pažymi, kad 
turi būti vykdoma visapusiška ES 
finansinių taisyklių stebėsena, ES parama 
turėtų būti lengvai prieinama ir 
kompetencijos siekis neturėtų būti 
ribojamas nelanksčia sistema.

Or. de

Pakeitimas 57
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laukia Komisijos pasiūlymų dėl naujos 
Europos kaimynystės politikos ir palankiai 
vertina Komisijos ketinimą pabrėžti tai, 
kad teikiant paramą reikia tolesnės 
diferenciacijos, didesnio lankstumo ir 
aiškesnių sąlygų; pažymi, kad turi būti 
vykdoma visapusiška ES finansinių 
taisyklių stebėsena, ES parama turėtų būti 
lengvai prieinama ir kompetencijos siekis 
neturėtų būti ribojamas nelanksčia sistema.

7. laukia Komisijos pasiūlymų dėl naujos 
Europos kaimynystės politikos ir palankiai 
vertina Komisijos ketinimą pabrėžti tai, 
kad teikiant paramą reikia tolesnės 
diferenciacijos, didesnio lankstumo ir 
aiškesnių sąlygų; pažymi, kad turi būti 
vykdoma visapusiška ES finansinių 
taisyklių stebėsena, ES parama turėtų būti 
lengvai prieinama, daugiausia paramos 
skiriant konkretiems projektams ir mažiau 
– konsultacijoms, ir kompetencijos siekis 
neturėtų būti ribojamas nelanksčia sistema.

Or. en

Pakeitimas 58
Adina-Ioana Vălean
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laukia Komisijos pasiūlymų dėl naujos 
Europos kaimynystės politikos ir palankiai 
vertina Komisijos ketinimą pabrėžti tai,
kad teikiant paramą reikia tolesnės 
diferenciacijos, didesnio lankstumo ir 
aiškesnių sąlygų; pažymi, kad turi būti 
vykdoma visapusiška ES finansinių 
taisyklių stebėsena, ES parama turėtų būti 
lengvai prieinama ir kompetencijos siekis 
neturėtų būti ribojamas nelanksčia sistema.

7. laukia Komisijos pasiūlymų dėl naujos 
Europos kaimynystės politikos, palankiai 
vertina Komisijos kriterijų „daugiau už 
daugiau“ ir teikiant paramą skatina
tolesnę diferenciaciją, didesnį lankstumą 
ir aiškesnes sąlygas; pažymi, kad turi būti 
vykdoma visapusiška ES finansinių 
taisyklių stebėsena, ES parama turėtų būti 
lengvai prieinama ir kompetencijos siekis 
neturėtų būti ribojamas nelanksčia sistema.

Or. en

Pakeitimas 59
Gaston Franco

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina ieškoti pusiausvyros su 
rytinėmis ir pietinėmis kaimynėmis, nes 
pastarieji įvykiai Šiaurės Afrikoje priminė 
strategijos svarbą ir didelius poreikius 
vystymosi srityje;

Or. fr

Pakeitimas 60
Gaston Franco

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina EKP svarstyti remiantis 
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makroregionine strategija, kai ES ir 
valstybių narių veiksmai koordinuojami 
regioniniu lygmeniu; kalbant apie 
Europos ir Viduržemio jūros šalių regiono 
lygmenį, reikėtų užtikrinti sąveiką tarp 
šios strategijos ir daugiašalių projektų, 
kuriuos ES vykdo Viduržemio jūros 
regione, pavyzdžiui, Viduržemio jūros 
saulės energijos planas, piliečių apsauga, 
jūros keliai ar Viduržemio jūros valymas.

Or. fr


