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Amendement 1
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat in het kader van het 
ENB de samenwerking op energiegebied 
wordt versterkt; herinnert eraan dat het 
veiligstellen van de energievoorziening 
door middel van diversifiëring van de 
energiebronnen een prioriteit van het EU-
energiebeleid blijft en dat de buurlanden in 
het oosten en in het zuiden een centrale 
plaats blijven innemen in het externe 
energiebeleid van de EU;

1. is verheugd dat in het kader van het 
ENB de samenwerking op energiegebied 
wordt versterkt; herinnert eraan dat het 
veiligstellen van de energievoorziening een 
prioriteit van het EU-energiebeleid blijft en 
dat de buurlanden in het oosten en in het 
zuiden een centrale plaats blijven innemen 
in het externe energiebeleid van de EU;

Or. en

Amendement 2
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat in het kader van het 
ENB de samenwerking op energiegebied 
wordt versterkt; herinnert eraan dat het 
veiligstellen van de energievoorziening 
door middel van diversifiëring van de 
energiebronnen een prioriteit van het EU-
energiebeleid blijft en dat de buurlanden in 
het oosten en in het zuiden een centrale 
plaats blijven innemen in het externe 
energiebeleid van de EU;

1. is verheugd dat in het kader van het 
ENB de samenwerking op energiegebied 
wordt versterkt; herinnert eraan dat het 
veiligstellen van de energievoorziening
door middel van diversifiëring van de 
energiebronnen een prioriteit van het EU-
energiebeleid blijft en dat de buurlanden in 
het oosten en in het zuiden een centrale 
plaats blijven innemen in het externe 
energiebeleid van de EU; vraagt om 
doeltreffende maatregelen om de 
ontwikkeling van het gemeenschappelijke 
externe energiebeleid van de EU te 
bespoedigen en de toepassing van het 
solidariteitsbeginsel op energiegebied te 
waarborgen;
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Or. lt

Amendement 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat in het kader van het 
ENB de samenwerking op energiegebied 
wordt versterkt; herinnert eraan dat het 
veiligstellen van de energievoorziening 
door middel van diversifiëring van de 
energiebronnen een prioriteit van het EU-
energiebeleid blijft en dat de buurlanden in 
het oosten en in het zuiden een centrale 
plaats blijven innemen in het externe 
energiebeleid van de EU;

1. is verheugd dat in het kader van het 
ENB de samenwerking op energiegebied 
wordt versterkt; herinnert eraan dat het 
veiligstellen van de energievoorziening 
door middel van diversifiëring van de 
energiebronnen en intensievere 
betrekkingen met de belangrijkste 
leveranciers en doorvoerlanden een 
prioriteit van het EU-energiebeleid blijft en 
dat de buurlanden in het oosten en in het 
zuiden een centrale plaats blijven innemen 
in het externe energiebeleid van de EU;

Or. en

Amendement 4
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd dat in het kader van het 
ENB de samenwerking op energiegebied 
wordt versterkt; herinnert eraan dat het 
veiligstellen van de energievoorziening 
door middel van diversifiëring van de 
energiebronnen een prioriteit van het EU-
energiebeleid blijft en dat de buurlanden in 
het oosten en in het zuiden een centrale 
plaats blijven innemen in het externe 
energiebeleid van de EU;

1. is verheugd dat in het kader van het 
ENB de samenwerking op energiegebied 
wordt versterkt; herinnert eraan dat het 
veiligstellen van de energievoorziening 
door middel van diversifiëring van de 
energiebronnen en vraagbeheersing een 
prioriteit van het EU-energiebeleid blijft en 
dat de buurlanden in het oosten en in het 
zuiden een centrale plaats blijven innemen 
in het externe energiebeleid van de EU;

Or. en
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Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vestigt de aandacht op het belang 
van het oostelijk partnerschap voor het 
waarborgen van de energievoorziening in 
de EU; onderstreept, gezien de aanleg van 
nieuwe verbindingen en pijpleidingen in 
de gassector, nieuwe verbindingen en 
netten in de elektriciteitssector, nieuwe 
infrastructuur en terminals voor LNG en 
nieuwe elektriciteitscentrales (op fossiele 
brandstoffen of hernieuwbare energie of 
nucleair), dat marktregels en 
transparante, eerlijke voorwaarden voor 
de doorvoer van en de handel in energie 
moeten worden vastgesteld, om 
voorspelbaarheid op lange termijn voor 
investeringen te creëren; onderstreept dat 
deze regels en voorwaarden bevorderlijk 
moeten zijn voor een hoog niveau van 
milieubescherming, democratische 
betrokkenheid en gezondheid en 
veiligheid;

Or. ro

Amendement 6
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat er risico's kleven aan 
concentratie op de buurlanden in het 
zuidelijk Middellandse Zeegebied; wijst 
erop dat de al lang bestaande 
partnerschappen met het oosten op een 
hoger plan moeten worden getild, met alle 
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uitdagingen en mogelijkheden voor de EU 
vandien; verzoekt de Commissie het tempo 
te verhogen bij de afronding en uitvoering 
van associatieovereenkomsten, inclusief 
de DCFTA's (diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomsten);

Or. en

Amendement 7
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het ENB en het 
externe energiebeleid moeten worden 
gecoördineerd; is in dit verband verheugd 
over de mededeling van de Commissie 
over het externe energiebeleid en haar 
voorstel voor een besluit over het delen 
van informatie over intergouvernementele 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. bevestigt eens te meer dat het 
energievoorzieningsbeleid van de EU 
gebaseerd is op diversificatie van bronnen 
en aanvoerroutes; onderstreept de 
Europese meerwaarde en het belang van 
de zuidelijke gascorridor en zijn rol bij de 
verbetering van de leveringszekerheid 
voor de Unie; is van mening dat projecten 
als de Nabucco-pijpleiding, een centrale 
prioriteit voor de EU, alsmede andere 
kleinere projecten, zoals de interconnector 



AM\878096NL.doc 7/33 PE472.330v01-00

NL

Azerbeidzjan-Georgië-Roemenië (AGRI), 
wijzen op de noodzaak van nauwere 
samenwerking tussen de landen rond de 
Zwarte Zee; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten alsmede hun partners de 
uitvoering van bovengenoemde projecten 
aan te moedigen en bespoedigen;

Or. ro

Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is verheugd over het voorstel inzake 
de oprichting van een Europese 
Energiegemeenschap en is van mening 
dat dit een belangrijke stap kan vormen in 
de samenwerking met onze buurlanden;

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is verheugd over de toetreding 
van Oekraïne en Moldavië tot het Verdrag 
tot oprichting van de 
Energiegemeenschap, aangezien dit 
potentieel een essentiële rol speelt bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het energievoorzieningsbeleid van de EU 
en een bijdrage levert aan de veiligheid 
van die landen;

Or. ro
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Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. is verheugd over alle 
pogingen tot versterking van het oostelijk 
partnerschap, met name de in dat kader 
ondernomen vlaggenschipinitiatieven 
inzake kmo's en inzake regionale 
energiemarkten en efficiënt 
energiegebruik; is van mening dat deze 
pogingen hun weerslag moeten vinden in 
het meerjarig financieel kader;

Or. en

Amendement 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU te stimuleren;

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU te stimuleren via de 
verwezenlijking van de zuidelijke 
gascorridor, waaronder het Nabucco-
project en het trans-Kaspische 
transportproject, de 
netwerkmodernisering in de oostelijke 
buurlanden en de ontwikkeling van de 
zuid-zuid- en noord-zuidverbindingen in 
de zuidelijke buurlanden;

Or. en
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Amendement 13
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU te stimuleren;

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU te stimuleren; merkt 
op dat de buurlanden ook moeten worden 
aangemoedigd om in de eigen 
infrastructuur te investeren, met name in 
Rusland en Oekraïne, waar door de 
slechte staat van de infrastructuur enorme 
hoeveelheden gas weglekken;

Or. en

Amendement 14
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU te stimuleren;

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU te stimuleren;
onderstreept dat het van belang is 
prioriteit toe te kennen aan projecten van 
EU-belang, zodat zij sneller kunnen 
worden ontwikkeld en uitgevoerd;

Or. en

Amendement 15
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU te stimuleren;

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU door middel van 
investeringen te stimuleren;

Or. de

Amendement 16
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Teresa Riera Madurell
namens de S&D-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU te stimuleren;

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de 
verbetering en de ontwikkeling van slimme 
energienetwerken en 
infrastructuurknooppunten met de 
buurlanden van de EU te stimuleren;

Or. en

Amendement 17
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) wijst met name op het belang van de 
aanleg en ontwikkeling van LNG-
infrastructuur;

Or. en
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Amendement 18
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor het opzetten van een 
mechanisme voor samenwerking en 
informatie-uitwisseling inzake de 
bilaterale energieovereenkomsten van 
lidstaten met derde landen; acht het van 
wezenlijk belang dat 
energieovereenkomsten waar nodig op 
EU-niveau worden gesloten om de 
centrale doelstellingen van de EU te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 19
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie de strategie 
van de EU ten aanzien van de Zwarte Zee 
verder te ontwikkelen, omdat deze een 
belangrijk onderdeel vormt van de externe 
energiestrategie van de EU, gelet op haar 
geostrategische rol die aanzienlijke 
mogelijkheden biedt op het gebied van 
continuïteit van de energievoorziening en 
diversifiëring van de aanvoer;

Or. en

Amendement 20
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat de zuidelijke 
corridor moet worden bevorderd om zo de 
leveringszekerheid voor de EU te 
verbeteren; is van mening dat projecten 
als de Nabucco-pijpleiding, een centraal 
prioritair project voor de EU, en kleinere 
projecten als de trans-Adriatische 
pijpleiding (TAP), de verbinding Turkije-
Griekenland-Italië (ITGI) en de 
verbinding Azerbeidzjan-Georgië-
Roemenië (AGRI), het engagement van de 
EU in de Zwarte Zeeregio bevestigen, 
maar ook aangeven dat het nodig is de 
samenwerking tussen de landen rond de 
Zwarte Zee te versterken;

Or. en

Amendement 21
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nog eens op het belang van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en merkt op dat zowel ten oosten als ten 
westen van de EU grote mogelijkheden op 
deze gebieden liggen; beseft dat een breder 
gebruik van hernieuwbare energie vaak 
wordt belemmerd door het ontbreken van 
stimulansen en door technische 
beperkingen, waardoor netwerken stroom 
uit hernieuwbare energiebronnen niet 
kunnen opnemen en distribueren, en 
moedigt de Commissie aan de 
ontwikkeling van lokale deskundigheid en
de overdracht van technische kennis te 
bevorderen;

3. wijst nog eens op het belang van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
als aanjagers van de economische 
ontwikkeling in de buurlanden zowel ten 
oosten als ten zuiden van de EU, want 
daardoor ontstaat een nieuwe bron van 
inkomsten en werkgelegenheid, worden 
nieuwe lokale energiebronnen 
aangeboord, wordt de netinfrastructuur
versterkt en kan een nieuwe industriële 
sector worden opgezet voor de 
vervaardiging van onderdelen; beseft dat 
een breder gebruik van hernieuwbare 
energie vaak wordt belemmerd door het 
ontbreken van stimulansen en door 
technische beperkingen, waardoor 
netwerken stroom uit hernieuwbare 
energiebronnen niet kunnen opnemen en 
distribueren; verzoekt de Commissie de 
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ontwikkeling van lokale deskundigheid op 
deze terreinen, de overdracht van 
technische kennis en de ontwikkeling van 
gezamenlijke onderzoeksprojecten te 
bevorderen door steun te geven aan 
opleidingsprogramma's voor technische 
faculteiten, onderzoekscentra voor 
hernieuwbare energie en regelgevende 
instanties;

Or. en

Amendement 22
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nog eens op het belang van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en merkt op dat zowel ten oosten als ten 
westen van de EU grote mogelijkheden op 
deze gebieden liggen; beseft dat een breder 
gebruik van hernieuwbare energie vaak 
wordt belemmerd door het ontbreken van 
stimulansen en door technische 
beperkingen, waardoor netwerken stroom 
uit hernieuwbare energiebronnen niet 
kunnen opnemen en distribueren, en 
moedigt de Commissie aan de 
ontwikkeling van lokale deskundigheid en 
de overdracht van technische kennis te 
bevorderen;

3. wijst nog eens op het belang van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en merkt op dat zowel ten oosten als ten 
zuiden van de EU grote mogelijkheden op 
deze gebieden liggen; beseft dat een breder 
gebruik van hernieuwbare energie vaak 
wordt belemmerd door het ontbreken van 
stimulansen, regionale conflicten in de 
zuidelijke buurlanden, gebrekkige 
integratie en technische beperkingen, 
waardoor netwerken stroom uit 
hernieuwbare energiebronnen niet kunnen 
opnemen en distribueren, en moedigt de 
Commissie aan de ontwikkeling van lokale 
deskundigheid en de overdracht van 
technische kennis te bevorderen, voor 
zover er sprake is van stabiele politieke en 
maatschappelijke randvoorwaarden;

Or. de

Amendement 23
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nog eens op het belang van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en merkt op dat zowel ten oosten als ten 
westen van de EU grote mogelijkheden op 
deze gebieden liggen; beseft dat een breder 
gebruik van hernieuwbare energie vaak 
wordt belemmerd door het ontbreken van 
stimulansen en door technische 
beperkingen, waardoor netwerken stroom 
uit hernieuwbare energiebronnen niet 
kunnen opnemen en distribueren, en 
moedigt de Commissie aan de 
ontwikkeling van lokale deskundigheid en
de overdracht van technische kennis te 
bevorderen;

3. wijst nog eens op het belang van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en merkt op dat zowel ten oosten als ten 
zuiden van de EU grote mogelijkheden op 
deze gebieden liggen; beseft dat een breder 
gebruik van hernieuwbare energie vaak 
wordt belemmerd door het ontbreken van 
stimulansen en door de momenteel 
beperkte capaciteit van netwerken om
stroom uit hernieuwbare energiebronnen 
op te nemen en te distribueren, en moedigt 
de Commissie aan de ontwikkeling van 
lokale deskundigheid, de overdracht van 
technische kennis en de snelle uitrol van 
slimme technologie te bevorderen;

Or. en

Amendement 24
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nog eens op het belang van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
en merkt op dat zowel ten oosten als ten 
westen van de EU grote mogelijkheden op 
deze gebieden liggen; beseft dat een breder 
gebruik van hernieuwbare energie vaak 
wordt belemmerd door het ontbreken van 
stimulansen en door technische 
beperkingen, waardoor netwerken stroom 
uit hernieuwbare energiebronnen niet 
kunnen opnemen en distribueren, en 
moedigt de Commissie aan de 
ontwikkeling van lokale deskundigheid en 
de overdracht van technische kennis te 
bevorderen;

3. wijst nog eens op het belang van 
conventionele energie (olie en gas), 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en merkt op dat zowel ten oosten als ten 
zuiden van de EU grote mogelijkheden op 
deze gebieden liggen; beseft dat een breder 
gebruik van hernieuwbare energie vaak 
wordt belemmerd door het ontbreken van 
stimulansen en door technische 
beperkingen, waardoor netwerken stroom 
uit hernieuwbare energiebronnen niet 
kunnen opnemen en distribueren, en 
moedigt de Commissie aan de 
ontwikkeling van lokale deskundigheid en 
de overdracht van technische kennis te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 25
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nog eens op het belang van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en merkt op dat zowel ten oosten als ten 
westen van de EU grote mogelijkheden op 
deze gebieden liggen; beseft dat een breder 
gebruik van hernieuwbare energie vaak 
wordt belemmerd door het ontbreken van 
stimulansen en door technische 
beperkingen, waardoor netwerken stroom 
uit hernieuwbare energiebronnen niet 
kunnen opnemen en distribueren, en 
moedigt de Commissie aan de 
ontwikkeling van lokale deskundigheid en 
de overdracht van technische kennis te 
bevorderen;

3. wijst nog eens op het belang van 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
en merkt op dat zowel ten oosten als ten 
zuiden van de EU grote mogelijkheden op 
deze gebieden liggen; beseft dat een breder 
gebruik van hernieuwbare energie vaak 
wordt belemmerd door het ontbreken van 
stimulansen en door technische 
beperkingen, waardoor netwerken stroom 
uit hernieuwbare energiebronnen niet 
kunnen opnemen en distribueren, en 
moedigt de Commissie aan de 
ontwikkeling en stimulering van lokale 
deskundigheid en de overdracht van 
technische kennis te bevorderen;

Or. ro

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de noodzaak van 
grensoverschrijdende samenwerking in 
het Donaugebied, dat als poort naar de 
westelijke Balkan geldt, en de rol van de 
EU-strategie voor het Donaugebied voor 
de verbetering van de 
nabuurschapsbetrekkingen in Midden- en 
Zuidoost-Europa, aangezien deze een 
aanzienlijke meerwaarde oplevert voor het 
EU-beleid voor Oost-Europa en daarmee 
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een uitstekend middel voor de gehele Unie 
is om de politieke en economische 
samenwerking op de Balkan aan te 
zwengelen en zo een bijdrage te leveren 
aan de uitbreiding en consolidering van 
het Europese integratieproces in deze 
regio;

Or. ro

Amendement 27
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het van belang is de 
ervaringen in de EU met de hervormingen 
van de energiesector te delen met de 
buurlanden, zoals Oekraïne, om aan de 
modernisering van hun 
gasdoorvoersysteem bij te dragen en 
transparante marktregels, 
milieubescherming en eerlijke 
voorwaarden voor de energiehandel te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 
buurlanden;

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 
buurlanden; is van mening dat de EU in 
multilateraal overleg, o.a. in het 
Internationaal Atoomenergieagentschap 
(IAEA), dient te pleiten voor 
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internationale, juridisch bindende 
kernveiligheidsnormen, en ernaar moet 
streven dat ook in de buurlanden van de 
EU kernveiligheidsbeoordelingen worden 
ingevoerd; wijst erop dat het delen van 
informatie op het gebied van nucleair 
onderzoek moet worden aangemoedigd, 
evenals de uitwisseling van technische en 
wetenschappelijke deskundigheid op dit 
gebied;

Or. en

Amendement 29
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 
buurlanden;

4. is van mening dat in de dialoog tussen 
de EU en haar buurlanden centraal moet 
staan dat zij voor alle vormen van energie, 
met inbegrip van de nucleaire veiligheid, 
Europese normen gaan hanteren; is van 
mening dat op Rusland en de ENB-
landen druk moet worden uitgeoefend om 
te bereiken dat zij zich volledig scharen 
achter de aanbevelingen van het IAEA en 
de uitkomsten van de "stresstest", met 
name ten aanzien van nieuwe 
stroomproductie;

Or. en

Amendement 30
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 
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buurlanden; buurlanden; verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van veilige kernenergie te 
bevorderen als concurrerende en 
milieuvriendelijke energievorm die de 
uitstoot van broeikasgassen kan helpen 
terugdringen;

Or. lt

Amendement 31
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 
buurlanden;

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 
buurlanden; benadrukt dat onder geen 
beding radioactief afval naar landen 
buiten de EU mag worden geëxporteerd;

Or. en

Amendement 32
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in
de dialoog tussen de EU en haar 
buurlanden;

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 
buurlanden, met name in gebieden met 
veel seismische activiteit;

Or. en

Amendement 33
Gaston Franco
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 
buurlanden;

4. merkt op dat aan de beveiliging en de 
veiligheid op nucleair gebied hoge 
prioriteit moet worden toegekend in de 
dialoog tussen de EU en haar buurlanden;

Or. fr

Amendement 34
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid 
hoge prioriteit moet worden toegekend in 
de dialoog tussen de EU en haar 
buurlanden;

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid op 
de weg naar sluiting hoge prioriteit moet 
worden toegekend in de dialoog tussen de 
EU en haar buurlanden;

Or. en

Amendement 35
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat, gezien het feit dat 
nucleaire strategieën niet stoppen bij 
nationale grenzen, naburige derde landen 
ertoe moeten worden aangezet hun 
normen voor nucleaire veiligheid en 
milieubescherming aan te scherpen; 
verzoekt de Commissie erop toe te zien dat 
internationale overeenkomsten en normen 
in de buurlanden in acht worden 
genomen, met name in landen die van 
plan zijn kerncentrales te bouwen in de 
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nabijheid van de buitengrenzen van de 
EU;

Or. en

Amendement 36
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spreekt de aanbeveling uit dat de 
EU bijstand verleent voor de follow-up en 
beoordeling van de 
gezondheidsproblemen die zich als gevolg 
van de ramp in Tsjernobyl nog steeds 
voordoen in de verontreinigde gebieden;

Or. en

Amendement 37
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;
moedigt gezamenlijke 
regelgevingsprojecten aan, zoals 
MEDREG, de Vereniging van 
mediterrane regelgevers voor stroom en 
gas; steunt het werk van MEDREG bij de 
bevordering van regionale stroom- en 
aardgasmarkten in het Euromediterrane
gebied, de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke standpunten inzake 
regelgevingskwesties rond de 
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grensoverschrijdende stroom- en 
gashandel alsmede de bevordering van 
geharmoniseerde, transparante en niet-
discriminerende marktregels en de 
uitwisseling van knowhow en ervaring;

Or. en

Amendement 38
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;
acht verbreding en verdieping van de 
Energiegemeenschap noodzakelijk om 
een behoorlijke marktwerking en 
rechtszekerheid voor investeringen te 
waarborgen; is van mening dat 
samenwerkingsverbanden als het 
Initiatief van Bakoe en het Platform 
energiezekerheid oostelijk partnerschap, 
dienen te worden geëvalueerd, versterkt 
en verder ontwikkeld;

Or. en

Amendement 39
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
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versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;

versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;
dringt aan op een doeltreffender 
toepassing van het 
wederkerigheidsbeginsel in de 
betrekkingen met verticale monopolies in 
buurlanden en op maatregelen om te 
voorkomen dat energiemonopolies in 
buurlanden een negatief effect op de 
interne markt van de EU hebben;

Or. lt

Amendement 40
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;
onderstreept dat de context van de 
regelgeving in aanmerking moet worden 
genomen en dat de structuur van de 
energiemarkten, d.w.z. de 
monopoliepositie van bepaalde 
energiebedrijven, en de juridische realiteit 
moeten worden verdisconteerd;

Or. de

Amendement 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over het voornemen van de 5. is verheugd over het voornemen van de 
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Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;

Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren; is 
van mening dat grondig moet worden 
bekeken of dit als model kan dienen voor 
een toekomstige "Gemeenschap EU-
zuidelijk Middellandse Zeegebied", 
waarbij ten volle rekening moet worden 
gehouden met regionale bijzonderheden, 
bestaande partnerschappen en 
actieplannen;

Or. en

Amendement 42
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen 
van het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het integratieproces op de 
energiemarkt te versnellen door de verdere 
convergentie van de regelgevingskaders te 
stimuleren; benadrukt dat onze 
buurlanden hierbij via het 
Energiegemeenschapsverdrag betrokken 
moeten worden; is verheugd over de 
toetreding van Oekraïne en Moldavië tot 
dit verdrag en is van mening dat het 
verdrag verder moet worden uitgebreid 
met andere ENB-landen;

Or. en

Amendement 43
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 
het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren, 
uitgaande van het werk van het 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER);

Or. ro

Amendement 44
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen 
van het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het integratieproces op de 
energiemarkt te versnellen door de verdere 
convergentie van de regelgevingskaders te 
stimuleren, waarbij de nodige aandacht 
moet worden besteed aan het risico van 
koolstoflekkage;

Or. en

Amendement 45
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 

5. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om, ongeacht de voordelen van 



AM\878096NL.doc 25/33 PE472.330v01-00

NL

het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders te stimuleren;

het Energiegemeenschapsverdrag, het 
integratieproces op de energiemarkt te 
versnellen door de verdere convergentie 
van de regelgevingskaders en een verdere 
liberalisering van de energiemarkten in 
derde landen te stimuleren;

Or. en

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat in het Zwarte
Zeegebied de multilaterale samenwerking 
op energiegebied moet worden 
geconsolideerd, uitgaande van de leidende 
beginselen die zijn vastgesteld door de 
WTO en in het Verdrag inzake het 
Energiehandvest; pleit voor volledige 
integratie van de markten en het 
regelgevingskader op basis van de 
energie- en milieuwetgeving van de EU, 
en moedigt de landen in het ruimere 
Zwarte Zeegebied aan tot toetreding tot 
het Verdrag inzake het Energiehandvest, 
terwijl het er ook voorstander van is dat 
de EU, de EIB en de EBWO steun 
verlenen voor de modernisering van de 
energie-infrastructuur in de ENB-landen;

Or. ro

Amendement 47
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert de bij het 
Energiehandvest aangesloten leden aan 
hun verplichtingen uit hoofde van het 
verdrag en de bijbehorende wijzigingen en 
protocollen; onderstreept dat uitspraken 
na een geschillenbeslechting volledig 
moeten worden geëerbiedigd en 
uitgevoerd; moedigt aan dat de Noord-
Afrikaanse landen die momenteel de 
status van waarnemer hebben, een 
volledig lidmaatschap krijgen en Libië als 
lid wordt opgenomen;

Or. en

Amendement 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. de EU dient een betere 
samenwerking met de ENB-landen op 
energiegebied aan te moedigen om de 
continuïteit van de energievoorziening te 
waarborgen en de regels van de interne 
markt van de EU uit te dragen;

Or. en

Amendement 49
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt verdere samenwerking op 6. steunt verdere samenwerking op 
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terreinen als kmo's, O&O&I, ICT en 
ruimtevaart; is verheugd over de 
voorstellen van de Commissie voor de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
kennis- en innovatieruimte en een op ICT 
gebaseerde digitale economie;

terreinen als kmo's, O&O&I, ICT en 
ruimtevaart; onderstreept dat de EU haar 
samenwerking op onderzoeksgebied in 
dienst moet stellen van haar belangrijkste 
beleidsdoelstellingen, zoals bestrijding 
van klimaatverandering, overbrugging 
van de digitale kloof en verduurzaming 
van de energievoorziening, de 
biodiversiteit en ecosystemen; is verheugd 
over de voorstellen van de Commissie voor 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk kennis- en 
innovatieruimte en een op ICT gebaseerde 
digitale economie, en verzoekt de lidstaten 
en buurlanden te bevestigen dat zij zich 
ervoor willen inzetten in die richting 
vooruitgang te boeken; wijst opnieuw op 
het belang van doeltreffende 
mechanismen om de handel en 
investeringen tussen de EU en haar 
buurlanden te faciliteren, teneinde 
handelspartnerschappen te versterken en 
de marktdeelnemers, met name kmo's, 
toegang te geven tot adequate en 
betrouwbare informatie over de handels-
en investeringsvoorwaarden in 
partnerlanden;

Or. en

Amendement 50
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt verdere samenwerking op 
terreinen als kmo's, O&O&I, ICT en 
ruimtevaart; is verheugd over de 
voorstellen van de Commissie voor de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
kennis- en innovatieruimte en een op ICT 
gebaseerde digitale economie;

6. steunt verdere samenwerking op 
terreinen als kmo's, O&O&I, veiligheid 
van IT-systemen en ruimtevaart; is 
verheugd over de voorstellen van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk kennis- en 
innovatieruimte en een op ICT gebaseerde 
digitale economie;
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Or. ro

Amendement 51
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt verdere samenwerking op 
terreinen als kmo's, O&O&I, ICT en 
ruimtevaart; is verheugd over de 
voorstellen van de Commissie voor de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
kennis- en innovatieruimte en een op ICT 
gebaseerde digitale economie;

6. steunt verdere samenwerking op 
terreinen als kmo's, O&O&I, ICT,
ruimtevaart en toerisme; is verheugd over 
de voorstellen van de Commissie voor de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
kennis- en innovatieruimte en een op ICT 
gebaseerde digitale economie;

Or. fr

Amendement 52
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de voordelen van 
initiatieven waarin de EU en haar 
buurlanden onderzoek gezamenlijk 
plannen; moedigt er met het oog daarop 
toe aan een sterkere coördinatie, 
samenwerking en synergie te bereiken 
tussen alle door de Middellandse
Zeelanden gefinancierde nationale 
onderzoeksprogramma's en -activiteiten 
om de globale samenhang en 
doeltreffendheid van de activiteiten inzake 
milieuonderzoek in de regio te verbeteren, 
naar het voorbeeld van het 
gemeenschappelijke 
onderzoeksprogramma voor de Oostzee 
(BONUS 169);

Or. fr
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Amendement 53
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderkent de prestaties van het BSI-
project (Black Sea Interconnection) bij de 
totstandbrenging van een regionaal 
onderzoeks- en onderwijsnetwerk in de 
bredere Zwarte Zeeregio en de 
dwarsverbanden met GEANT, en roept de 
Commissie op om steun te blijven 
verlenen aan in het Zwarte Zeegebied 
opgezette onderzoeksprojecten, zoals HP-
SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN en 
BSRN; 

Or. ro

Amendement 54
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. beveelt aan dat de EU en haar 
buurlanden op onderzoeksgebied 
intensiever samenwerken teneinde meer 
onderzoekers uit te wisselen, steun te 
verlenen aan grensoverschrijdende en 
transnationale netwerken van 
universiteiten, gezamenlijke instituten 
voor doctoraalstudies op te zetten en een 
strategische samenwerking tussen clusters 
te bevorderen;

Or. fr
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Amendement 55
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. ziet uit naar de voorstellen van de 
Commissie voor het nieuwe Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het accent te leggen op de 
noodzaak van verdere differentiëring, 
flexibiliteit en conditionaliteit bij de 
steunverlening; merkt op dat de financiële 
regels van de EU weliswaar volledig in 
acht moeten worden genomen, maar dat de 
weg naar EU-steun gemakkelijk te 
bewandelen moet zijn en dat een rigide 
kader het streven naar uitmuntendheid niet 
mag belemmeren;

7. ziet uit naar de voorstellen van de 
Commissie voor het nieuwe Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het accent te leggen op de 
noodzaak van verdere differentiëring, 
flexibiliteit en conditionaliteit bij de 
steunverlening; pleit voor een 
"landenbenadering" die zou kunnen 
uitmonden in "gedifferentieerde 
partnerschapscontracten" binnen het 
ENB; merkt op dat de financiële regels van 
de EU weliswaar volledig in acht moeten 
worden genomen, maar dat de weg naar 
EU-steun gemakkelijk te bewandelen moet 
zijn en dat een rigide kader het streven naar 
uitmuntendheid niet mag belemmeren;

Or. fr

Amendement 56
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. ziet uit naar de voorstellen van de 
Commissie voor het nieuwe Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het accent te leggen op de 
noodzaak van verdere differentiëring, 
flexibiliteit en conditionaliteit bij de 
steunverlening; merkt op dat de financiële 
regels van de EU weliswaar volledig in 
acht moeten worden genomen, maar dat de 
weg naar EU-steun gemakkelijk te 
bewandelen moet zijn en dat een rigide 

7. ziet uit naar de voorstellen van de 
Commissie voor het nieuwe Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om bij de goedkeuring van 
investeringen en de toekenning van 
technische en administratieve steun het 
accent te leggen op de noodzaak van 
verdere differentiëring, flexibiliteit en 
conditionaliteit; merkt op dat de financiële 
regels van de EU weliswaar volledig in 
acht moeten worden genomen, maar dat de 
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kader het streven naar uitmuntendheid niet 
mag belemmeren;

weg naar EU-steun gemakkelijk te 
bewandelen moet zijn en dat een rigide 
kader het streven naar uitmuntendheid niet 
mag belemmeren;

Or. de

Amendement 57
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. ziet uit naar de voorstellen van de 
Commissie voor het nieuwe Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het accent te leggen op de 
noodzaak van verdere differentiëring, 
flexibiliteit en conditionaliteit bij de 
steunverlening; merkt op dat de financiële 
regels van de EU weliswaar volledig in 
acht moeten worden genomen, maar dat de 
weg naar EU-steun gemakkelijk te 
bewandelen moet zijn en dat een rigide 
kader het streven naar uitmuntendheid niet 
mag belemmeren;

7. ziet uit naar de voorstellen van de 
Commissie voor het nieuwe Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het accent te leggen op de 
noodzaak van verdere differentiëring, 
flexibiliteit en conditionaliteit bij de 
steunverlening; merkt op dat de financiële 
regels van de EU weliswaar volledig in 
acht moeten worden genomen, maar dat de 
weg naar EU-steun - voornamelijk ter 
ondersteuning van concrete projecten en 
minder voor advisering - gemakkelijk te 
bewandelen moet zijn en dat een rigide 
kader het streven naar uitmuntendheid niet 
mag belemmeren;

Or. en

Amendement 58
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. ziet uit naar de voorstellen van de 
Commissie voor het nieuwe Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en is 
verheugd over het voornemen van de 

7. ziet uit naar de voorstellen van de 
Commissie voor het nieuwe Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI), is verheugd 
over het "meer voor meer"-ijkpunt van de 



PE472.330v01-00 32/33 AM\878096NL.doc

NL

Commissie om het accent te leggen op de 
noodzaak van verdere differentiëring, 
flexibiliteit en conditionaliteit bij de 
steunverlening; merkt op dat de financiële 
regels van de EU weliswaar volledig in 
acht moeten worden genomen, maar dat de 
weg naar EU-steun gemakkelijk te 
bewandelen moet zijn en dat een rigide 
kader het streven naar uitmuntendheid niet 
mag belemmeren;

Commissie en moedigt verdere 
differentiëring, flexibiliteit en 
conditionaliteit bij de steunverlening aan; 
merkt op dat de financiële regels van de 
EU weliswaar volledig in acht moeten 
worden genomen, maar dat de weg naar 
EU-steun gemakkelijk te bewandelen moet 
zijn en dat een rigide kader het streven naar 
uitmuntendheid niet mag belemmeren;

Or. en

Amendement 59
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wenst dat gestreefd wordt naar een 
goed evenwicht tussen het oostelijke en 
zuidelijke nabuurschap, want de recente 
gebeurtenissen in Noord-Afrika hebben 
nog eens aangetoond dat laatstgenoemde 
regio van strategisch belang is en een 
immense ontwikkelingsbehoefte heeft;

Or. fr

Amendement 60
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat het ENB moet worden 
gezien vanuit de invalshoek van een 
macroregionale strategie waarin de 
maatregelen van de EU en de lidstaten op 
regionaal niveau worden gecoördineerd; 
op Euromediterraan niveau zou een 
synergie kunnen worden gerealiseerd 
tussen een dergelijke strategie en de 
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multilaterale projecten die in het kader 
van de Unie voor het Middellandse 
Zeegebied worden opgestart, zoals het 
mediterrane plan voor zonne-energie, de 
civiele veiligheid, snelle verbindingen over 
zee en de sanering van de Middellandse 
Zee;

Or. fr


