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Grozījums Nr. 1
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP) ir 
pastiprināta sadarbība enerģētikas jomā; 
atgādina, ka energoapgādes drošība, 
dažādojot avotus, joprojām ir ES 
enerģētikas politikas prioritāte un ka 
austrumu un dienvidu kaimiņvalstis aizvien 
ir ES ārējās enerģētikas politikas 
uzmanības centrā;

1. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP) ir 
pastiprināta sadarbība enerģētikas jomā; 
atgādina, ka energoapgādes drošība
joprojām ir ES enerģētikas politikas 
prioritāte un ka austrumu un dienvidu 
kaimiņvalstis aizvien ir ES ārējās 
enerģētikas politikas uzmanības centrā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP) ir 
pastiprināta sadarbība enerģētikas jomā; 
atgādina, ka energoapgādes drošība, 
dažādojot avotus, joprojām ir ES 
enerģētikas politikas prioritāte un ka 
austrumu un dienvidu kaimiņvalstis aizvien 
ir ES ārējās enerģētikas politikas 
uzmanības centrā;

1. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP) ir 
pastiprināta sadarbība enerģētikas jomā; 
atgādina, ka energoapgādes drošība, 
dažādojot avotus, joprojām ir ES 
enerģētikas politikas prioritāte un ka 
austrumu un dienvidu kaimiņvalstis aizvien 
ir ES ārējās enerģētikas politikas 
uzmanības centrā; prasa veikt efektīvus
pasākumus, lai paātrinātu ES kopējās 
ārējās enerģētikas politikas izveidi un 
nodrošinātu solidaritātes principa 
piemērošanu enerģētikas jomā;

Or. lt
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Grozījums Nr. 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP) ir 
pastiprināta sadarbība enerģētikas jomā; 
atgādina, ka energoapgādes drošība, 
dažādojot avotus, joprojām ir ES 
enerģētikas politikas prioritāte un ka 
austrumu un dienvidu kaimiņvalstis aizvien 
ir ES ārējās enerģētikas politikas 
uzmanības centrā;

1. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP) ir 
pastiprināta sadarbība enerģētikas jomā; 
atgādina, ka energoapgādes drošība, 
dažādojot avotus, un ciešāka sadarbība ar 
lielākajiem piegādātājiem un 
tranzītvalstīm joprojām ir ES enerģētikas 
politikas prioritāte un ka austrumu un 
dienvidu kaimiņvalstis aizvien ir ES ārējās 
enerģētikas politikas uzmanības centrā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Fiona Hall

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP) ir 
pastiprināta sadarbība enerģētikas jomā; 
atgādina, ka energoapgādes drošība, 
dažādojot avotus, joprojām ir ES 
enerģētikas politikas prioritāte un ka 
austrumu un dienvidu kaimiņvalstis aizvien 
ir ES ārējās enerģētikas politikas 
uzmanības centrā;

1. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP) ir 
pastiprināta sadarbība enerģētikas jomā; 
atgādina, ka energoapgādes drošība, 
dažādojot avotus, un pieprasījuma 
pārvaldība joprojām ir ES enerģētikas 
politikas prioritāte un ka austrumu un 
dienvidu kaimiņvalstis aizvien ir ES ārējās 
enerģētikas politikas uzmanības centrā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Silvia-Adriana Ţicău
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a vērš uzmanību uz Austrumu 
partnerības nozīmi ES energoapgādes 
nodrošināšanā; saistībā ar jaunu 
starpsavienojumu un cauruļvadu izveidi 
gāzes nozarē, jaunu starpsavienojumu un 
tīklu izveidi elektroenerģijas nozarē, 
jaunas infrastruktūras un termināļu 
izveidi sašķidrinātas dabasgāzes nozarē 
un jaunu elektrostaciju izveidi (izmantojot 
fosilos kurināmos vai atjaunojamos 
enerģijas avotus, vai pamatojoties uz 
kodolenerģijas projektiem) uzsver, ka ir 
jāpieņem tirgus noteikumi un pārredzami 
un taisnīgi nosacījumi attiecībā uz 
elektroenerģijas tranzītu un tirdzniecību, 
lai nodrošinātu stabilu nākotni 
ieguldījumiem; uzsver, ka ar šiem 
noteikumiem un nosacījumiem būtu 
jāveicina augsti dabas aizsardzības, 
demokrātiska līdzdalības un veselības un 
drošības standarti;

Or. ro

Grozījums Nr. 6
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda uz risku, ko rada pārlieka 
koncentrēšanās uz kaimiņvalstīm 
Vidusjūras dienvidu reģionā; uzsver, ka ir 
jāatjaunina ilgtermiņa partnerības ar 
austrumu valstīm, norādot uz to Eiropas 
Savienībai radītājām problēmām un 
sniegtajām iespējām; aicina Komisiju 
paātrināt asociācijas nolīgumu, tostarp 
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padziļinātu un vispārēju brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (DCFTA), 
noslēgšanu un īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir jākoordinē EKP un ārējā 
enerģētikas politika; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Komisijas paziņojumu par ārējo 
enerģētikas politiku un tās priekšlikumu 
lēmumam par informācijas apmaiņu 
attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atkārtoti apstiprina, ka ES 
energoapgādes drošības politika ir balstīta 
uz avotu un piegādes ceļu dažādošanu; 
uzsver Dienvidu gāzes koridora Eiropas 
pievienoto vērtību un nozīmi un tā lomu 
Savienības energoapgādes drošības 
uzlabošanā; uzskata, ka tādi projekti kā 
Nabucco cauruļvads papildus mazāk 
vērienīgiem projektiem, piemēram, 
Azerbaidžānas, Gruzijas un Rumānijas 
starpsavienojumam (AGRI), pieder pie 
svarīgākajiem prioritārajiem projektiem 
ES, uzsver nepieciešamību palielināt to 
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valstu sadarbību, kas atrodas Melnās 
jūras krastos; aicina Komisiju un 
dalībvalstis, kā arī partnervalstis veicināt 
un paātrināt iepriekšminēto projektu 
īstenošanu;  

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atzinīgi vērtē priekšlikumu par 
Eiropas Enerģētikas kopienas izveidi un 
uzskata, ka tas varētu būtu nozīmīgs solis 
sadarbībā ar kaimiņvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c atzinīgi vērtē Ukrainas un Moldovas 
pievienošanos Enerģētikas kopienas 
līgumam, ņemot vērā tā iespējami svarīgo 
lomu ES energoapgādes drošības mērķu 
izpildes nodrošināšanā un šo valstu 
drošības veicināšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Lena Kolarska-Bobińska
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Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d atzinīgi vērtē visus Austrumu 
partnerības nostiprināšanas centienus, 
īpaši pamatiniciatīvas MVU, reģionālo 
enerģētikas tirgu un energoefektivitātes 
jomā; uzskata, ka šie centieni būtu 
jāatspoguļo daudzgadu finanšu shēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju veicināt enerģētikas 
tīklu un infrastruktūras starpsavienojumu 
izveidi ar ES kaimiņvalstīm, kā arī 
modernizēt un pilnveidot tos;

2. aicina Komisiju veicināt enerģētikas 
tīklu un infrastruktūras starpsavienojumu 
izveidi ar ES kaimiņvalstīm, kā arī 
modernizēt un pilnveidot tos, īstenojot 
Dienvidu gāzes koridoru, tostarp Nabucco 
un Kaspijas cauruļvada projektu, 
modernizējot tīklu austrumu kaimiņvalstīs 
un izveidojot dienvidu-dienvidu un 
ziemeļu-dienvidu starpsavienojumus 
dienvidu kaimiņvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju veicināt enerģētikas 
tīklu un infrastruktūras starpsavienojumu 
izveidi ar ES kaimiņvalstīm, kā arī 
modernizēt un pilnveidot tos;

2. aicina Komisiju veicināt enerģētikas 
tīklu un infrastruktūras starpsavienojumu 
izveidi ar ES kaimiņvalstīm, kā arī 
modernizēt un pilnveidot tos; norāda, ka 
kaimiņvalstis ir jāmudina ieguldīt pašām 
savā infrastruktūrā, jo īpaši Krievijā un 
Ukrainā, kur gāzes infrastruktūras 
bēdīgais stāvoklis rada milzīgus gāzes 
zudumus noplūžu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju veicināt enerģētikas 
tīklu un infrastruktūras starpsavienojumu 
izveidi ar ES kaimiņvalstīm, kā arī 
modernizēt un pilnveidot tos;

2. aicina Komisiju veicināt enerģētikas 
tīklu un infrastruktūras starpsavienojumu 
izveidi ar ES kaimiņvalstīm, kā arī 
modernizēt un pilnveidot tos; uzsver, ka ir 
svarīgi dot priekšroku ES interesēm 
atbilstošiem projektiem, lai paātrinātu to 
izveidi un īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju veicināt enerģētikas 
tīklu un infrastruktūras starpsavienojumu 
izveidi ar ES kaimiņvalstīm, kā arī 

2. aicina Komisiju ar ieguldījumiem 
veicināt enerģētikas tīklu un infrastruktūras 
starpsavienojumu izveidi ar ES 
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modernizēt un pilnveidot tos; kaimiņvalstīm, kā arī modernizēt un
pilnveidot tos;

Or. de

Grozījums Nr. 16
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Teresa Riera Madurell
S&D grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju veicināt enerģētikas 
tīklu un infrastruktūras starpsavienojumu 
izveidi ar ES kaimiņvalstīm, kā arī 
modernizēt un pilnveidot tos;

2. aicina Komisiju veicināt viedu 
enerģētikas tīklu un infrastruktūras 
starpsavienojumu izveidi ar ES 
kaimiņvalstīm, kā arī modernizēt un 
pilnveidot tos;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a) jo īpaši norāda, ka ir svarīgi izveidot un 
attīstīt sašķidrinātās dabasgāzes 
infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Adina-Ioana Vălean
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot sadarbības un informācijas 
apmaiņas mehānismu attiecībā uz 
dalībvalstu divpusējiem nolīgumiem ar 
trešām valstīm enerģētikas jomā; uzskata, 
ka jautājumos, kuros ir jāsasniedz ES 
galvenie mērķi, ir ārkārtīgi svarīgi 
nolīgumus enerģētikas jomā slēgt ES 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju vairāk attīstīt ES 
Melnās jūras stratēģiju, jo ģeostratēģiskās 
nozīmes dēļ tā ir svarīgs ES ārējās 
enerģētikas stratēģijas elements ar 
ievērojamu energoapgādes drošības un 
piegādes dažādošanas potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver nepieciešamību veicināt 
Dienvidu koridora kā ES energoapgādes 
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drošības uzlabošanas līdzekļa attīstību; 
uzskata, ka tādi projekti kā Nabucco 
cauruļvads, kas ir viens no svarīgākajiem 
prioritāriem projektiem ES, kā arī mazāka 
apjoma projekti, piemēram, Adrijas jūras 
cauruļvads (TAP), Turcijas, Grieķijas un 
Itālijas starpsavienojums (ITGI) vai 
Azerbaidžānas, Gruzijas un Rumānijas 
starpsavienojums (AGRI), no jauna 
atgādina par ES saistībām Melnās jūras 
reģionā, kā arī par turpmākajām 
vajadzībām sadarbības palielināšanai 
starp valstīm, kas atrodas ap Melno jūru;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par atjaunojamo enerģijas avotu 
un energoefektivitātes nozīmi un norāda, 
ka ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm 
ir lielas iespējas šajās jomās; atzīst, ka 
stimulu trūkums un ierobežotās tehniskās 
iespējas, kas liedz tīkliem saņemt un 
izplatīt no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju, ir biežāk 
sastopamais šķērslis, kurš kavē izmantot 
atjaunojamos enerģijas avotus vēl vairāk, 
un mudina Komisiju atbalstīt vietējo 
zināšanu pilnveidošanu un zinātības 
nodošanu;

3. atgādina par atjaunojamo enerģijas avotu 
un energoefektivitātes nozīmi ES austrumu 
un dienvidu kaimiņvalstu ekonomikas 
attīstības veicināšanā, tiem kļūstot par 
jaunu ienākumu un nodarbinātības avotu, 
radot jaunus vietējus enerģijas avotus, 
stiprinot tīklu infrastruktūru un veicinot 
jaunas elementu rūpniecības nozares 
izveidošanos; atzīst, ka stimulu trūkums un 
ierobežotās tehniskās iespējas, kas liedz 
tīkliem saņemt un izplatīt no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūto 
enerģiju, ir biežāk sastopamais šķērslis, 
kurš kavē izmantot atjaunojamos enerģijas 
avotus vēl vairāk; prasa Komisijai 
mudināt vietējo zināšanu pilnveidošanu 
šajās jomās, zinātības nodošanu un kopīgu 
pētniecības projektu veicināšanu, 
atbalstot inženieru fakultātēm, 
atjaunojamās enerģijas avotu pētniecības 
centriem un regulatīvām iestādēm 
paredzētas apmācības programmas;
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Or. en

Grozījums Nr. 22
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par atjaunojamo enerģijas avotu 
un energoefektivitātes nozīmi un norāda, 
ka ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm 
ir lielas iespējas šajās jomās; atzīst, ka 
stimulu trūkums un ierobežotās tehniskās 
iespējas, kas liedz tīkliem saņemt un 
izplatīt no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju, ir biežāk 
sastopamais šķērslis, kurš kavē izmantot 
atjaunojamos enerģijas avotus vēl vairāk, 
un mudina Komisiju atbalstīt vietējo 
zināšanu pilnveidošanu un zinātības 
nodošanu;

3. atgādina par atjaunojamo enerģijas avotu 
un energoefektivitātes nozīmi un norāda, 
ka ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm 
ir lielas iespējas šajās jomās; atzīst, ka 
stimulu trūkums, reģionālie konflikti 
dienvidu kaimiņvalstīs, nepietiekama 
integrācija un ierobežotās tehniskās 
iespējas, kas liedz tīkliem saņemt un 
izplatīt no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju, ir biežāk 
sastopamais šķērslis, kurš kavē izmantot 
atjaunojamos enerģijas avotus vēl vairāk, 
un mudina Komisiju atbalstīt vietējo 
zināšanu pilnveidošanu un zinātības 
nodošanu valstīs, kurās ir stabili politiskie 
un sociālie apstākļi;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Fiona Hall

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par atjaunojamo enerģijas avotu 
un energoefektivitātes nozīmi un norāda, 
ka ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm 
ir lielas iespējas šajās jomās; atzīst, ka 
stimulu trūkums un ierobežotās tehniskās 
iespējas, kas liedz tīkliem saņemt un 
izplatīt no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju, ir biežāk 

3. atgādina par atjaunojamo enerģijas avotu 
un energoefektivitātes nozīmi un norāda, 
ka ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm 
ir lielas iespējas šajās jomās; atzīst, ka 
stimulu trūkums un pašreizējās ierobežotās 
tīklu spējas saņemt un izplatīt no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūto 
enerģiju, ir biežāk sastopamais šķērslis, 
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sastopamais šķērslis, kurš kavē izmantot 
atjaunojamos enerģijas avotus vēl vairāk, 
un mudina Komisiju atbalstīt vietējo 
zināšanu pilnveidošanu un zinātības 
nodošanu;

kurš kavē izmantot atjaunojamos enerģijas 
avotus vēl vairāk, un mudina Komisiju 
atbalstīt vietējo zināšanu pilnveidošanu un 
zinātības nodošanu, kā arī strauju viedās 
tehnoloģijas ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par atjaunojamo enerģijas avotu 
un energoefektivitātes nozīmi un norāda, 
ka ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm 
ir lielas iespējas šajās jomās; atzīst, ka 
stimulu trūkums un ierobežotās tehniskās 
iespējas, kas liedz tīkliem saņemt un 
izplatīt no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju, ir biežāk 
sastopamais šķērslis, kurš kavē izmantot 
atjaunojamos enerģijas avotus vēl vairāk, 
un mudina Komisiju atbalstīt vietējo 
zināšanu pilnveidošanu un zinātības 
nodošanu;

3. atgādina par tradicionālo (nafta un 
gāze) un atjaunojamo enerģijas avotu un 
energoefektivitātes nozīmi un norāda, ka 
ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm ir 
lielas iespējas šajās jomās; atzīst, ka 
stimulu trūkums un ierobežotās tehniskās 
iespējas, kas liedz tīkliem saņemt un 
izplatīt no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju, ir biežāk 
sastopamais šķērslis, kurš kavē izmantot 
atjaunojamos enerģijas avotus vēl vairāk, 
un mudina Komisiju atbalstīt vietējo 
zināšanu pilnveidošanu un zinātības 
nodošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par atjaunojamo enerģijas avotu 
un energoefektivitātes nozīmi un norāda, 
ka ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm 

3. atgādina par atjaunojamo enerģijas avotu 
un energoefektivitātes nozīmi un norāda, 
ka ES austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm 
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ir lielas iespējas šajās jomās; atzīst, ka 
stimulu trūkums un ierobežotās tehniskās 
iespējas, kas liedz tīkliem saņemt un 
izplatīt no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju, ir biežāk 
sastopamais šķērslis, kurš kavē izmantot 
atjaunojamos enerģijas avotus vēl vairāk, 
un mudina Komisiju atbalstīt vietējo 
zināšanu pilnveidošanu un zinātības 
nodošanu;

ir lielas iespējas šajās jomās; atzīst, ka 
stimulu trūkums un ierobežotās tehniskās 
iespējas, kas liedz tīkliem saņemt un 
izplatīt no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem iegūto enerģiju, ir biežāk 
sastopamais šķērslis, kurš kavē izmantot 
atjaunojamos enerģijas avotus vēl vairāk, 
un mudina Komisiju atbalstīt vietējo 
zināšanu pilnveidošanu un veicināšanu un 
zinātības nodošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 26
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir nepieciešama pārrobežu 
sadarbība Donavas reģionā, ņemot vērā, 
ka tie ir Eiropas vārti uz 
Rietumbalkāniem, kā arī uzsver ES 
stratēģijas Donavas reģionam nozīmi 
kaimiņattiecību uzlabošanā Eiropas 
centrālajā un dienvidaustrumu daļā, 
ņemot vērā tās ievērojamo pievienoto 
vērtību ES Austrumeiropas politikā, 
tādējādi šī stratēģija ir lielisks veids, kā 
veicināt visas Savienības politisko un 
ekonomisko sadarbību Balkānu reģionā 
un līdz ar to palīdzēt paplašināt un 
nostiprināt Eiropas integrācijas procesu 
tā teritorijā;

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir svarīgi dalīties ES 
enerģētikas nozares reformu pieredzē ar 
kaimiņvalstīm, piemēram, Ukrainu, lai 
palīdzētu modernizēt to gāzes tranzīta 
sistēmu un veicināt pārredzamus tirgus 
noteikumus, vides aizsardzību un 
taisnīgus enerģijas tirdzniecības 
nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās;

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās; uzskata, ka 
daudzpusējās sarunās, tostarp 
Starptautiskajā Atomenerģijas aģentūrā 
(SAEA), ES ir jāatbalsta starptautiski 
juridiski saistoši kodoldrošības standarti 
un jācenšas paplašināt kodoldrošības 
novērtējumu veikšanu arī ES 
kaimiņvalstīs; uzsver, ka ir jāmudina veikt 
informācijas apmaiņu kodolpētniecībā un 
tehnoloģiskās un zinātniskās pieredzes 
apmaiņu šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās;

4. uzskata, ka ES un tās kaimiņvalstu 
sarunās svarīgākais būtu panākt, lai šīs 
valstis pieņemtu Eiropas standartus 
attiecībā uz visiem enerģijas veidiem, 
tostarp kodoldrošības jomā; uzskata, ka 
būtu jāizdara spiediens uz Krieviju un 
EKP valstīm, lai tās pilnībā pieņemtu 
SAEA ieteikumus, kā arī atzītu stresa 
pārbaudes rezultātus, jo īpaši attiecībā uz 
jauniem enerģijas ražošanas veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās;

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās; aicina Komisiju 
veicināt drošas kodolenerģijas attīstību, 
raksturojot to kā konkurētspējīgu un videi 
draudzīgu enerģijas veidu, kas var 
palīdzēt samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;

Or. lt

Grozījums Nr. 31
Fiona Hall

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
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galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās;

galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās; uzsver, ka nekādā 
gadījumā radioaktīvos atkritumus 
nedrīkst eksportēt uz trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās;

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās; īpaši reģionos, 
kuros var būt liela seismiskā aktivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Gaston Franco

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās;

4. norāda, ka kodoldrošībai un drošībai 
vajadzētu būt galvenajai prioritātei ES un 
tās kaimiņvalstu sarunās;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kodoldrošībai vajadzētu būt 
galvenajai prioritātei ES un tās 
kaimiņvalstu sarunās;

4. norāda, ka kodoldrošības panākšanai ar 
kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanu
vajadzētu būt galvenajai prioritātei ES un 
tās kaimiņvalstu sarunās;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a paturot prātā, ka kodolstratēģijas 
pārsniedz valsts robežas, uzsver, ka trešās 
kaimiņvalstis ir jāpārliecina nostiprināt 
kodoldrošības un vides standartus; aicina 
Komisiju pārliecināties, ka starptautiskās 
konvencijas un standarti tiek ievēroti 
kaimiņvalstīs, īpaši tajās, kuras plāno 
būvēt atomelektrostacijas ES ārējo robežu 
tuvumā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a iesaka ES sniegt palīdzību, lai 
pārraudzītu un novērtētu Černobiļas 
katastrofas pastāvīgo ietekmi uz veselību 
piesārņotajā teritorijā;
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Or. en

Grozījums Nr. 37
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci;

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci; mudina īstenot 
tādus kopējus regulatīvus projektus kā 
MEDREG — Vidusjūras reģiona 
elektroenerģijas un gāzes regulatoru 
asociācija; atbalsta MEDREG darbu 
Eiropas Savienības un Vidusjūras reģiona 
valstu reģionālo elektrības un dabasgāzes 
tirgu veicināšanā, kopēju nostāju izstrādē 
par pārrobežu elektrības un gāzes 
tirdzniecību, kā arī saskaņotu, 
pārredzamu un nediskriminējošu tirgus 
noteikumu izveidē, kā arī zinātības un 
pieredzes apmaiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci;

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci; uzskata, ka ir 
svarīgi paplašināt un padziļināt 
Enerģētikas kopienu, lai nodrošinātu 
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pienācīgu tirgus darbību un juridisko 
noteiktību ieguldījumiem; uzskata, ka 
būtu jāpārskata, jāstiprina un jāattīsta 
tādi sadarbības mehānismi kā Baku 
iniciatīva un Austrumu partnerības 
energodrošības platforma;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci;

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci; prasa efektīvāk 
īstenot savstarpīguma principu attiecībās 
ar kaimiņvalstu vertikālajiem monopoliem 
un pieņemt pasākumus, lai nepieļautu, ka 
kaimiņvalstu enerģētikas monopoli 
nelabvēlīgi ietekmē ES iekšējo tirgu;

Or. lt

Grozījums Nr. 40
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci;

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci; uzsver, ka ir jāņem 
vērā regulatīvais aspekts un enerģētikas 
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tirgos jāiekļauj tirgus struktūras, t.i., 
noteiktu enerģijas piegādātāju monopola 
pozīcija, un tiesiskā realitāte;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci;

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci, uzskata, ka tā 
izmantošana par modeli jaunajai „ES un 
Vidusjūras reģiona valstu kopienai” būtu 
rūpīgi jāizvērtē, pilnībā ņemot vērā 
reģionu īpatnības, spēkā esošās 
partnerības un rīcības plānus;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas
līguma paātrināt enerģētikas tirgus 
integrāciju, veicinot reglamentējošo 
noteikumu turpmāku konverģenci;

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci; uzsver, ka tas būtu 
jāveic arī kaimiņvalstīs, izmantojot 
Enerģētikas kopienas līgumu; atzinīgi 
vērtē Ukrainas un Moldovas 
pievienošanos EKL un uzskata, ka EKL 
būtu jāiekļauj arī pārējās EKP valstis;
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Or. en

Grozījums Nr. 43
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci;

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci, par pamatu 
izmantojot Energoregulatoru sadarbības 
aģentūru (ACER);

Or. ro

Grozījums Nr. 44
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas 
līguma paātrināt enerģētikas tirgus 
integrāciju, veicinot reglamentējošo 
noteikumu turpmāku konverģenci;

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci, tajos pietiekami 
ņemot vērā oglekļa emisiju pārvirzes 
risku;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Fiona Hall

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci;

5. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
neatkarīgi no Enerģētikas kopienas līguma 
paātrināt enerģētikas tirgus integrāciju, 
veicinot reglamentējošo noteikumu 
turpmāku konverģenci un trešo valstu 
enerģētikas tirgu turpmāku liberalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir jākonsolidē daudzpusējā 
enerģētikas sadarbība Melnās jūras 
reģionā atbilstīgi PTO un Enerģētikas 
hartas līguma pamatprincipiem; atbalsta 
tirgu un tiesiskā regulējuma pilnīgu 
integrāciju, pamatojoties uz ES tiesību 
aktiem enerģētikas un vides jomā, un 
mudina plašākā Melnās jūras reģiona 
valstis pievienoties Enerģētikas hartas 
līgumam, vienlaikus sekmējot ES, EIB un 
ERAB atbalsta sniegšanu enerģētikas 
infrastruktūras modernizācijai EKP 
valstīs;

Or. ro

Grozījums Nr. 47
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina Enerģētikas hartas 
dalībniekiem tās līgumā un attiecīgajos 
grozījumos un protokolos minētos 
pienākumus; uzsver, ka ir pilnībā jāievēro 
un jāpiemēro jebkādas vienošanās par 
strīdu izšķiršanu; mudina Ziemeļāfrikas
valstis pāriet no novērotājas statusa uz 
pilntiesīga locekļa statusu un atbalsta 
Lībijas pievienošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a ES ir jāveicina labāka sadarbība 
enerģētikas jautājumos ar EKP valstīm, 
lai nodrošinātu energoapgādes drošību un 
sekmētu ES iekšējo tirgus noteikumu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atbalsta sadarbības padziļināšanu tādos 
sektoros kā ražošana, MVU, pētniecība, 
izstrāde, inovācija, IKT un kosmoss; 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
attīstīt zināšanu un inovācijas kopīgo telpu 

6. atbalsta sadarbības padziļināšanu tādos 
sektoros kā ražošana, MVU, pētniecība, 
izstrāde, inovācija, IKT un kosmoss; 
uzsver, ka ES sadarbībai pētniecībā būtu 
jāņem vērā ES galvenie politikas mērķi, 
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un digitālo ekonomiku, kas pamatojas uz 
IKT;

piemēram, klimata pārmaiņu apkarošana, 
digitālā plaisas mazināšana, 
energoapgādes, bioloģiskās daudzveidības 
un ekosistēmu ilgtspējas nodrošināšana;
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
attīstīt zināšanu un inovācijas kopīgo telpu 
un digitālo ekonomiku, kas pamatojas uz 
IKT, un aicina dalībvalstis un 
kaimiņvalstis atkārtoti apliecināt 
apņemšanos šo attīstību īstenot; atkārtoti 
apstiprina, ka efektīvi tirdzniecības un 
ieguldījumu veicināšanas mehānismi 
starp ES un tās kaimiņvalstīm ir svarīgi, 
lai nostiprinātu tirdzniecības partnerības 
un ļautu ekonomikas dalībniekiem un jo 
īpaši MVU piekļūt pienācīgai un 
uzticamai informācijai par tirdzniecības 
un ieguldījumu nosacījumiem 
partnervalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atbalsta sadarbības padziļināšanu tādos 
sektoros kā ražošana, MVU, pētniecība, 
izstrāde, inovācija, IKT un kosmoss; 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
attīstīt zināšanu un inovācijas kopīgo telpu 
un digitālo ekonomiku, kas pamatojas uz 
IKT;

6. atbalsta sadarbības padziļināšanu tādos 
sektoros kā ražošana, MVU, pētniecība, 
izstrāde, inovācija, IT sistēmu drošība un 
kosmoss; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumus attīstīt zināšanu un 
inovācijas kopīgo telpu un digitālo 
ekonomiku, kas pamatojas uz IKT;

Or. ro

Grozījums Nr. 51
Gaston Franco
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atbalsta sadarbības padziļināšanu tādos 
sektoros kā ražošana, MVU, pētniecība, 
izstrāde, inovācija, IKT un kosmoss; 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
attīstīt zināšanu un inovācijas kopīgo telpu 
un digitālo ekonomiku, kas pamatojas uz 
IKT;

6. atbalsta sadarbības padziļināšanu tādos 
sektoros kā ražošana, MVU, pētniecība, 
izstrāde, inovācija, IKT, kosmoss un 
tūrisms; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumus attīstīt zināšanu un 
inovācijas kopīgo telpu un digitālo 
ekonomiku, kas pamatojas uz IKT;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Gaston Franco

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž stingru pārliecību par ES un tās 
kaimiņvalstu pētniecības kopīgas 
plānošanas iniciatīvu sniegto labumu; 
šajā sakarībā mudina vairāk attīstīt 
koordināciju, sadarbību un sinerģijas 
starp visām valsts līmeņa programmām 
un pētniecības darbībām, ko veic 
Vidusjūras reģiona kaimiņvalstis, lai 
tādējādi pastiprinātu šā reģiona vides 
pētniecības darbību vispārējo saskaņotību 
un efektivitāti, kā piemēru minot Kopīgo 
Baltijas jūras pētniecības programmu 
(BONUS 169);

 Or. fr

Grozījums Nr. 53
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a ir informēts par BSI (Melnās jūras 
reģiona starpsavienojuma) projekta 
sasniegumiem, plašākā Melnās jūras 
reģionā veidojot reģionālu pētniecības un 
izglītības tīklu, kā arī par tā saikni ar 
GEANT, un aicina Komisiju arī turpmāk 
atbalstīt pētniecības projektus Melnās 
jūras reģionā, piemēram, HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN un BSRN;   

Or. ro

Grozījums Nr. 54
Gaston Franco

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b iesaka ES veikt ciešāku sadarbību 
pētniecības jomā ar kaimiņvalstīm, lai 
pastiprinātu pētnieku apmaiņu, atbalstītu 
pārrobežu un transnacionālos 
akadēmiskos tīklus, izveidotu apvienotas 
doktorantūras skolas un veicinātu 
klasteru stratēģisku sadarbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Gaston Franco

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. cer sagaidīt Komisijas priekšlikumus par 
jauno Eiropas kaimiņattiecību instrumentu 
(EKI) un atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 

7. cer sagaidīt Komisijas priekšlikumus par 
jauno Eiropas kaimiņattiecību instrumentu 
(EKI) un atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
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palīdzības piešķiršanas gadījumos lielāku 
uzmanību pievērst nepieciešamībai 
pastiprināt diferencēšanu, elastību un 
nosacītību; norāda, ka ES palīdzībai 
vajadzētu būt viegli pieejamai un sistēmai 
nevajadzētu būt tik stingrai, ka tās dēļ tiktu 
kavēti centieni panākt izcilību, tomēr katrā 
ziņā pilnībā ir jāievēro ES finanšu 
noteikumi.

palīdzības piešķiršanas gadījumos lielāku 
uzmanību pievērst nepieciešamībai 
pastiprināt diferencēšanu, elastību un 
nosacītību; mudina ņemt vērā valstu 
īpatnības, EKP izmantojot „diferencētus 
partnerības līgumus”; norāda, ka ES 
palīdzībai vajadzētu būt viegli pieejamai un 
sistēmai nevajadzētu būt tik stingrai, ka tās 
dēļ tiktu kavēti centieni panākt izcilību, 
tomēr katrā ziņā pilnībā ir jāievēro ES 
finanšu noteikumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. cer sagaidīt Komisijas priekšlikumus par 
jauno Eiropas kaimiņattiecību instrumentu 
(EKI) un atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
palīdzības piešķiršanas gadījumos lielāku 
uzmanību pievērst nepieciešamībai 
pastiprināt diferencēšanu, elastību un 
nosacītību; norāda, ka ES palīdzībai 
vajadzētu būt viegli pieejamai un sistēmai 
nevajadzētu būt tik stingrai, ka tās dēļ tiktu 
kavēti centieni panākt izcilību, tomēr katrā 
ziņā pilnībā ir jāievēro ES finanšu 
noteikumi.

7. cer sagaidīt Komisijas priekšlikumus par 
jauno Eiropas kaimiņattiecību instrumentu 
(EKI) un atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
ieguldījumu atļauju un tehniskas un 
administratīvas palīdzības piešķiršanas 
gadījumos lielāku uzmanību pievērst 
nepieciešamībai pastiprināt diferencēšanu, 
elastību un nosacītību; norāda, ka ES 
palīdzībai vajadzētu būt viegli pieejamai un 
sistēmai nevajadzētu būt tik stingrai, ka tās 
dēļ tiktu kavēti centieni panākt izcilību, 
tomēr katrā ziņā pilnībā ir jāievēro ES 
finanšu noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 57
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. cer sagaidīt Komisijas priekšlikumus par 
jauno Eiropas kaimiņattiecību instrumentu 
(EKI) un atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
palīdzības piešķiršanas gadījumos lielāku 
uzmanību pievērst nepieciešamībai 
pastiprināt diferencēšanu, elastību un 
nosacītību; norāda, ka ES palīdzībai 
vajadzētu būt viegli pieejamai un sistēmai 
nevajadzētu būt tik stingrai, ka tās dēļ tiktu 
kavēti centieni panākt izcilību, tomēr katrā 
ziņā pilnībā ir jāievēro ES finanšu 
noteikumi.

7. cer sagaidīt Komisijas priekšlikumus par 
jauno Eiropas kaimiņattiecību instrumentu 
(EKI) un atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
palīdzības piešķiršanas gadījumos lielāku 
uzmanību pievērst nepieciešamībai 
pastiprināt diferencēšanu, elastību un 
nosacītību; norāda, ka ES palīdzībai 
vajadzētu būt viegli pieejamai, vairāk 
koncentrētai uz konkrētu projektu 
atbalstīšanu nekā konsultāciju sniegšanu,
un sistēmai nevajadzētu būt tik stingrai, ka 
tās dēļ tiktu kavēti centieni panākt izcilību, 
tomēr katrā ziņā pilnībā ir jāievēro ES 
finanšu noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Adina-Ioana Vălean

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. cer sagaidīt Komisijas priekšlikumus par 
jauno Eiropas kaimiņattiecību instrumentu 
(EKI) un atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
palīdzības piešķiršanas gadījumos lielāku 
uzmanību pievērst nepieciešamībai 
pastiprināt diferencēšanu, elastību un 
nosacītību; norāda, ka ES palīdzībai 
vajadzētu būt viegli pieejamai un sistēmai 
nevajadzētu būt tik stingrai, ka tās dēļ tiktu 
kavēti centieni panākt izcilību, tomēr katrā 
ziņā pilnībā ir jāievēro ES finanšu 
noteikumi.

7. cer sagaidīt Komisijas priekšlikumus par 
jauno Eiropas kaimiņattiecību instrumentu 
(EKI), atzinīgi vērtē Komisijas modeli 
„lielāks atbalsts par lielākiem centieniem” 
un mudina palīdzības piešķiršanas 
gadījumos lielāku uzmanību pievērst 
nepieciešamībai pastiprināt diferencēšanu, 
elastību un nosacītību; norāda, ka ES 
palīdzībai vajadzētu būt viegli pieejamai un 
sistēmai nevajadzētu būt tik stingrai, ka tās 
dēļ tiktu kavēti centieni panākt izcilību, 
tomēr katrā ziņā pilnībā ir jāievēro ES 
finanšu noteikumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Gaston Franco

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka ir svarīgi panākt objektīvu 
līdzsvaru starp austrumu un dienvidu 
kaimiņvalstīm, kuru stratēģiskā nozīme 
un ievērojamās attīstības vajadzības ir 
pieaugušas līdz ar nesenajiem 
notikumiem Ziemeļāfrikā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Gaston Franco

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b pauž stingru uzskatu, ka ir EKP ir 
jāveido no makroreģionālās stratēģijas 
viedokļa, reģionālajā līmenī koordinējot 
Savienības un dalībvalstu darbības; ES 
un Vidusjūras reģiona valstu līmenī ir 
jānodrošina šādas stratēģijas sinerģija ar 
Savienības Vidusjūrai īstenotajiem 
daudzpusējiem projektiem, piemēram, 
saules enerģijas izmantošanas plānu 
Vidusjūras reģionā, pasākumiem civilās 
drošības, jūras transporta maģistrāļu 
jomā vai piesārņojuma apkarošanas 
pasākumiem Vidusjūras reģionā;

Or. fr


