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Poprawka 1
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
wymiaru współpracy energetycznej w 
europejskiej polityce sąsiedztwa; 
przypomina, że bezpieczeństwo dostaw 
energii dzięki dywersyfikacji źródeł
pozostaje priorytetem polityki 
energetycznej UE oraz że zarówno 
wschodni, jak i południowi sąsiedzi nadal 
stanowią główny kierunek zewnętrznej 
polityki UE w dziedzinie energetyki;

1. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
wymiaru współpracy energetycznej w 
europejskiej polityce sąsiedztwa; 
przypomina, że bezpieczeństwo dostaw 
energii pozostaje priorytetem polityki 
energetycznej UE oraz że zarówno 
wschodni, jak i południowi sąsiedzi nadal 
stanowią główny kierunek zewnętrznej 
polityki UE w dziedzinie energetyki;

Or. en

Poprawka 2
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
wymiaru współpracy energetycznej w 
europejskiej polityce sąsiedztwa; 
przypomina, że bezpieczeństwo dostaw 
energii dzięki dywersyfikacji źródeł 
pozostaje priorytetem polityki 
energetycznej UE oraz że zarówno 
wschodni, jak i południowi sąsiedzi nadal 
stanowią główny kierunek zewnętrznej 
polityki UE w dziedzinie energetyki;

1. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
wymiaru współpracy energetycznej w 
europejskiej polityce sąsiedztwa; 
przypomina, że bezpieczeństwo dostaw 
energii dzięki dywersyfikacji źródeł 
pozostaje priorytetem polityki 
energetycznej UE oraz że zarówno 
wschodni, jak i południowi sąsiedzi nadal 
stanowią główny kierunek zewnętrznej 
polityki UE w dziedzinie energetyki; 
nawołuje do przedsięwzięcia skutecznych 
środków stymulujących rozwój wspólnej 
zewnętrznej polityki energetycznej UE i 
zapewnienia realizacji zasady solidarności 
w dziedzinie energetyki;
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Or. lt

Poprawka 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
wymiaru współpracy energetycznej w 
europejskiej polityce sąsiedztwa; 
przypomina, że bezpieczeństwo dostaw 
energii dzięki dywersyfikacji źródeł 
pozostaje priorytetem polityki 
energetycznej UE oraz że zarówno 
wschodni, jak i południowi sąsiedzi nadal 
stanowią główny kierunek zewnętrznej 
polityki UE w dziedzinie energetyki;

1. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
wymiaru współpracy energetycznej w 
europejskiej polityce sąsiedztwa; 
przypomina, że bezpieczeństwo dostaw 
energii dzięki dywersyfikacji źródeł oraz 
głębszej współpracy z głównymi 
dostawcami i państwami tranzytu 
pozostaje priorytetem polityki 
energetycznej UE oraz że zarówno 
wschodni, jak i południowi sąsiedzi nadal 
stanowią główny kierunek zewnętrznej 
polityki UE w dziedzinie energetyki;

Or. en

Poprawka 4
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
wymiaru współpracy energetycznej w 
europejskiej polityce sąsiedztwa; 
przypomina, że bezpieczeństwo dostaw 
energii dzięki dywersyfikacji źródeł 
pozostaje priorytetem polityki 
energetycznej UE oraz że zarówno 
wschodni, jak i południowi sąsiedzi nadal 
stanowią główny kierunek zewnętrznej 
polityki UE w dziedzinie energetyki;

1. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
wymiaru współpracy energetycznej w 
europejskiej polityce sąsiedztwa; 
przypomina, że bezpieczeństwo dostaw 
energii dzięki dywersyfikacji źródeł oraz 
zarządzaniu popytem pozostaje 
priorytetem polityki energetycznej UE oraz 
że zarówno wschodni, jak i południowi 
sąsiedzi nadal stanowią główny kierunek 
zewnętrznej polityki UE w dziedzinie 
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energetyki;

Or. en

Poprawka 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na znaczenie 
Partnerstwa Wschodniego dla 
bezpieczeństwa dostaw energii dla UE; 
mając na uwadze budowę nowych 
połączeń gazowych i gazociągów, nowych 
połączeń i sieci elektrycznych, nowej 
infrastruktury i terminali LNG, jak 
również budowę nowych elektrowni 
(wykorzystujących paliwa kopalne, 
energię odnawialną lub jądrową),
podkreśla, że potrzebne są stabilne zasady 
rynkowe, przejrzyste i sprawiedliwe 
warunki przesyłu energii i handlu 
energią, które zapewnią przewidywalność 
inwestycji długoterminowych; podkreśla, 
że te zasady i warunki powinny zachęcać 
do wysokiego poziomu ochrony 
środowiska, udziału społeczeństwa 
demokratycznego, ochrony ludzkiego 
zdrowia i bezpieczeństwa;

Or. ro

Poprawka 6
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa ryzyko związane ze 
skupieniem uwagi na sąsiadach z 
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południowego regionu Morza 
Śródziemnego; podkreśla potrzebę 
rozwoju długotrwałych partnerstw ze 
Wschodem i wskazuje na wyzwania i 
możliwości, jakie niosą one ze sobą dla 
UE; wzywa Komisję do przyspieszenia 
finalizacji i wdrożenia układów o 
stowarzyszeniu, w tym umów DCFTA;

Or. en

Poprawka 7
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że EPS i zewnętrzna 
polityka UE w dziedzinie energetyki 
powinny być skoordynowane; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie zewnętrznej polityki w 
dziedzinie energetyki i projekt decyzji w 
sprawie wymiany informacji o umowach 
międzyrządowych;

Or. en

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. potwierdza, że polityka UE w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego jest oparta 
na dywersyfikacji źródeł i tras; podkreśla 
europejską wartość dodaną oraz 
znaczenie południowego korytarza 
gazowego jako środka zwiększającego 
bezpieczeństwo dostaw gazu dla UE; 
uważa, że takie projekty jak gazociąg 
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Nabucco, który jest priorytetem dla UE, i 
inne mniejsze projekty, takie jak rurociąg 
międzysystemowy Azerbejdżan-Gruzja-
Rumunia (AGRI), świadczą o potrzebie
ściślejszej współpracy między krajami 
regionu Morza Czarnego; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie oraz ich 
partnerów do wspierania i przyśpieszenia 
realizacji tych projektów;

Or. ro

Poprawka 9
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w 
sprawie utworzenia Europejskiej 
Wspólnoty Energetycznej i uważa, że 
może to być ważny krok w kierunku 
współpracy z państwami sąsiadującymi;

Or. en

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. z zadowoleniem przyjmuje 
przystąpienie Ukrainy i Mołdawii do 
Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, co 
będzie odgrywać ważną rolę w osiągnięciu 
celów UE w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego i przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa tych krajów;
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Or. ro

Poprawka 11
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. z zadowoleniem przyjmuje wszelkie 
działania mające na celu wzmocnienie 
Partnerstwa Wschodniego, szczególnie 
jego sztandarowych inicjatyw w zakresie 
MŚP oraz regionalnych rynków energii i 
efektywności energetycznej; uważa, że 
działania te powinny być odzwierciedlone 
w wieloletnich ramach finansowych;

Or. en

Poprawka 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
budowy, modernizacji i rozwoju sieci 
energetycznych oraz wzajemnych połączeń 
infrastrukturalnych z sąsiadami UE;

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
budowy, modernizacji i rozwoju sieci 
energetycznych oraz wzajemnych połączeń 
infrastrukturalnych z sąsiadami UE 
poprzez utworzenie południowego 
korytarza gazowego, w tym realizację 
projektu gazociągu Nabucco i gazociągu 
kaspijskiego, modernizację sieci w 
sąsiedztwie wschodnim oraz rozwój 
wzajemnych połączeń południe-południe i 
północ-południe w sąsiedztwie 
południowym;

Or. en
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Poprawka 13
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
budowy, modernizacji i rozwoju sieci 
energetycznych oraz wzajemnych połączeń 
infrastrukturalnych z sąsiadami UE;

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
budowy, modernizacji i rozwoju sieci 
energetycznych oraz wzajemnych połączeń 
infrastrukturalnych z sąsiadami UE; 
zauważa potrzebę zachęcania sąsiadów do 
inwestowania w ich własną 
infrastrukturę, szczególnie w Rosji i na 
Ukrainie, gdzie zły stan infrastruktury 
gazowej powoduje ogromne straty gazu z 
powodu wycieków;

Or. en

Poprawka 14
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
budowy, modernizacji i rozwoju sieci 
energetycznych oraz wzajemnych połączeń 
infrastrukturalnych z sąsiadami UE;

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
budowy, modernizacji i rozwoju sieci 
energetycznych oraz wzajemnych połączeń 
infrastrukturalnych z sąsiadami UE; 
podkreśla wagę nadania priorytetowego 
charakteru przedsięwzięciom leżącym w 
interesie UE w celu przyspieszenia ich 
opracowania i wdrożenia;

Or. en

Poprawka 15
Andreas Mölzer
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
budowy, modernizacji i rozwoju sieci 
energetycznych oraz wzajemnych połączeń 
infrastrukturalnych z sąsiadami UE;

2. wzywa Komisję, aby poprzez inwestycje
zachęcała do budowy, modernizacji i 
rozwoju sieci energetycznych oraz 
wzajemnych połączeń infrastrukturalnych z 
sąsiadami UE;

Or. de

Poprawka 16
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Teresa Riera Madurell
w imieniu grupy S&D

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
budowy, modernizacji i rozwoju sieci 
energetycznych oraz wzajemnych połączeń 
infrastrukturalnych z sąsiadami UE;

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
budowy, modernizacji i rozwoju 
inteligentnych sieci energetycznych oraz 
wzajemnych połączeń infrastrukturalnych z 
sąsiadami UE;

Or. en

Poprawka 17
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

(a) zauważa w szczególności wagę budowy 
i rozwoju infrastruktury skroplonego gazu 
ziemnego (LNG);
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Poprawka 18
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie ustanowienia 
współpracy i mechanizmu wymiany 
informacji na temat dwustronnych umów 
energetycznych państw członkowskich z 
państwami trzecimi; nadaje zasadnicze 
znaczenie zawieraniu umów na poziomie 
UE za każdym razem, gdy jest to 
niezbędne do realizacji najważniejszych 
celów UE;

Or. en

Poprawka 19
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do dalszego rozwoju 
unijnej strategii na rzecz regionu Morza 
Czarnego, gdyż stanowi ona ważną 
składową zewnętrznej strategii 
energetycznej UE ze względu na jej 
geostrategiczną rolę, która daje realną 
możliwość zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego i dywersyfikacji źródeł 
dostaw energii;

Or. en
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Poprawka 20
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla potrzebę promowania 
południowego korytarza gazowego jako 
środka służącego poprawie 
bezpieczeństwa dostaw energii dla UE; 
uważa, że przedsięwzięcia takie jak 
gazociąg Nabucco, będące dla UE 
głównym priorytetem, oraz mniejsze 
przedsięwzięcia takie jak gazociąg 
transadriatycki (TAP), rurociąg 
międzysystemowy Turcja-Grecja-Włochy 
(ITGI) lub Azerbejdżan-Gruzja-Rumunia 
(AGRI) potwierdzają zaangażowanie UE 
w regionie Morza Czarnego, ale również 
przyszłą potrzebę rozszerzenia współpracy 
pomiędzy państwami położonymi nad 
Morzem Czarnym;

Or. en

Poprawka 21
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o znaczeniu źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej i zauważa, że zarówno we 
wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie UE istnieje znaczący potencjał 
w tych obszarach; zauważa, że stosowanie 
na szerszą skalę źródeł odnawialnych jest 
często hamowane przez brak zachęt i 
ograniczenia techniczne sieci, które 
uniemożliwiają odbieranie i przesyłanie 
mocy generowanej ze źródeł 

3. przypomina o znaczeniu źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej jako czynników 
napędzających rozwój gospodarczy
zarówno w państwach położonych we 
wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie UE, które stają się źródłami 
nowego dochodu i zatrudnienia 
generującymi nowe lokalne źródła 
energii, wzmacniającymi infrastrukturę 
sieci i umożliwiającymi tworzenie nowego 
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odnawialnych, a także zachęca Komisję, 
aby wspierała rozwój wiedzy fachowej na 
szczeblu lokalnym oraz transfer know-
how;

sektora przemysłowego produkcji 
komponentów; zauważa, że stosowanie na 
szerszą skalę źródeł odnawialnych jest 
często hamowane przez brak zachęt i 
ograniczenia techniczne sieci, które 
uniemożliwiają odbieranie i przesyłanie 
mocy generowanej ze źródeł 
odnawialnych, a także zwraca się do 
Komisji o zachęcanie do działań na rzecz 
rozwoju wiedzy fachowej w tym zakresie 
na szczeblu lokalnym oraz transferu 
know-how i promocji wspólnych 
przedsięwzięć badawczych poprzez 
wspieranie programów szkoleniowych 
dedykowanych wydziałom inżynieryjnym, 
centrom badawczym zajmującym się 
badaniami w dziedzinie energii 
odnawialnych oraz organom 
regulacyjnym;

Or. en

Poprawka 22
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o znaczeniu źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej i zauważa, że zarówno we 
wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie UE istnieje znaczący potencjał 
w tych obszarach; zauważa, że stosowanie 
na szerszą skalę źródeł odnawialnych jest 
często hamowane przez brak zachęt i 
ograniczenia techniczne sieci, które 
uniemożliwiają odbieranie i przesyłanie 
mocy generowanej ze źródeł 
odnawialnych, a także zachęca Komisję, 
aby wspierała rozwój wiedzy fachowej na 
szczeblu lokalnym oraz transfer know-
how;

3. przypomina o znaczeniu źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej i zauważa, że zarówno we 
wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie UE istnieje znaczący potencjał 
w tych obszarach; zauważa, że stosowanie 
na szerszą skalę źródeł odnawialnych jest 
często hamowane przez brak zachęt, 
konflikty regionalne w południowych 
państwach sąsiadujących, brak integracji
i ograniczenia techniczne sieci, które 
uniemożliwiają odbieranie i przesyłanie 
mocy generowanej ze źródeł 
odnawialnych, a także zachęca Komisję, 
aby wspierała rozwój wiedzy fachowej na 
szczeblu lokalnym oraz transfer know-
how, jeśli pozwolą na to stabilne warunki
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polityczne i społeczne;

Or. de

Poprawka 23
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o znaczeniu źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej i zauważa, że zarówno we 
wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie UE istnieje znaczący potencjał 
w tych obszarach; zauważa, że stosowanie 
na szerszą skalę źródeł odnawialnych jest 
często hamowane przez brak zachęt i 
ograniczenia techniczne sieci, które 
uniemożliwiają odbieranie i przesyłanie
mocy generowanej ze źródeł 
odnawialnych, a także zachęca Komisję, 
aby wspierała rozwój wiedzy fachowej na 
szczeblu lokalnym oraz transfer know-
how;

3. przypomina o znaczeniu źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej i zauważa, że zarówno we 
wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie UE istnieje znaczący potencjał 
w tych obszarach; zauważa, że stosowanie 
na szerszą skalę źródeł odnawialnych jest 
często hamowane przez brak zachęt i 
ograniczone obecnie możliwości w 
zakresie odbierania i przesyłania mocy 
generowanej ze źródeł odnawialnych, a 
także zachęca Komisję, aby wspierała 
rozwój wiedzy fachowej na szczeblu 
lokalnym oraz transfer know-how i szybki 
rozwój inteligentnych technologii;

Or. en

Poprawka 24
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o znaczeniu źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej i zauważa, że zarówno we 
wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie UE istnieje znaczący potencjał 

3. przypomina o znaczeniu 
konwencjonalnych (olej i gaz) i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
efektywności energetycznej i zauważa, że 
zarówno we wschodnim, jak i 
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w tych obszarach; zauważa, że stosowanie 
na szerszą skalę źródeł odnawialnych jest 
często hamowane przez brak zachęt i 
ograniczenia techniczne sieci, które 
uniemożliwiają odbieranie i przesyłanie 
mocy generowanej ze źródeł 
odnawialnych, a także zachęca Komisję, 
aby wspierała rozwój wiedzy fachowej na 
szczeblu lokalnym oraz transfer know-
how;

południowym sąsiedztwie UE istnieje 
znaczący potencjał w tych obszarach; 
zauważa, że stosowanie na szerszą skalę 
źródeł odnawialnych jest często hamowane 
przez brak zachęt i ograniczenia techniczne 
sieci, które uniemożliwiają odbieranie i 
przesyłanie mocy generowanej ze źródeł 
odnawialnych, a także zachęca Komisję, 
aby wspierała rozwój wiedzy fachowej na 
szczeblu lokalnym oraz transfer know-
how;

Or. en

Poprawka 25
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o znaczeniu źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej i zauważa, że zarówno we 
wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie UE istnieje znaczący potencjał 
w tych obszarach; zauważa, że stosowanie 
na szerszą skalę źródeł odnawialnych jest 
często hamowane przez brak zachęt i 
ograniczenia techniczne sieci, które 
uniemożliwiają odbieranie i przesyłanie 
mocy generowanej ze źródeł 
odnawialnych, a także zachęca Komisję, 
aby wspierała rozwój wiedzy fachowej na 
szczeblu lokalnym oraz transfer know-
how;

3. przypomina o znaczeniu źródeł 
odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej i zauważa, że zarówno we 
wschodnim, jak i południowym 
sąsiedztwie UE istnieje znaczący potencjał 
w tych obszarach; zauważa, że stosowanie 
na szerszą skalę źródeł odnawialnych jest 
często hamowane przez brak zachęt i 
ograniczenia techniczne sieci, które 
uniemożliwiają odbieranie i przesyłanie 
mocy generowanej ze źródeł 
odnawialnych, a także zachęca Komisję, 
aby wspierała rozwój i promowanie 
wiedzy fachowej na szczeblu lokalnym 
oraz transfer know-how;

Or. ro

Poprawka 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na potrzebę współpracy 
transgranicznej w regionie Dunaju, który 
stanowi bramę Europy na Bałkany 
Zachodnie, i podkreśla rolę strategii UE 
dla regionu Dunaju w poprawie 
stosunków sąsiedzkich w Europie 
Środkowej i Południowo-Wschodniej; 
strategia ta zapewnia istotną wartość 
dodaną w ramach polityki UE wobec 
Europy Wschodniej, co stanowi doskonałą 
okazję dla całej UE do rozwijania 
współpracy politycznej i gospodarczej z 
krajami bałkańskimi, a tym samym 
przyczynia się do rozszerzenia i 
wzmocnienia procesu integracji 
europejskiej w tym regionie;

Or. ro

Poprawka 27
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, jak ważne jest, aby UE 
przekazywała doświadczenie w zakresie 
reform sektora energetycznego państwom 
sąsiadującym, takim jak Ukraina, w celu 
przyczyniania się do modernizacji 
tamtejszych systemów przesyłu gazu i 
promowania przejrzystych zasad 
rynkowych, ochrony środowiska i 
sprawiedliwych warunków handlu 
energią;

Or. en



AM\878096PL.doc 17/33 PE472.330v01-00

PL

Poprawka 28
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami;

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami; uważa, że w 
wielostronnych rozmowach UE powinna 
opowiadać się za stworzeniem 
międzynarodowych prawnie wiążących 
norm bezpieczeństwa jądrowego, w tym w 
ramach Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej (MAEA), oraz dążyć do 
rozszerzenia procedury oceny 
bezpieczeństwa jądrowego na państwa 
sąsiadujące z UE; podkreśla potrzebę 
zachęcania do przekazywania informacji 
w zakresie badań jądrowych i wymiany 
technologicznej i naukowej wiedzy w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 29
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet
dialogu UE z jej sąsiadami;

4. uważa, że głównym elementem dialogu 
UE z jej sąsiadami powinno być przyjęcie 
przez te państwa europejskich norm w 
zakresie wszystkich rodzajów energii, w 
tym w zakresie bezpieczeństwa jądrowego; 
uważa, że należy wywierać nacisk na 
Rosję i państwa objęte europejską polityką 
sąsiedztwa, aby przyjęły wszystkie 
zalecenia MAEA oraz wyniki testów 
skrajnych warunków, szczególnie w 
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związku z nową produkcją energii;

Or. en

Poprawka 30
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami;

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami; nawołuje
Komisję do wspierania rozwoju 
bezpiecznej energii jądrowej jako 
konkurencyjnego rodzaju energii w 
małym stopniu zanieczyszczającego 
środowisko, co może przyczynić się do 
zmniejszenia ilości wydzielanych gazów 
cieplarnianych;

Or. lt

Poprawka 31
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami;

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami; podkreśla, że 
pod żadnym pozorem nie należy 
eksportować odpadów radioaktywnych do 
krajów spoza UE;

Or. en
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Poprawka 32
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami;

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami, szczególnie w 
regionach o dużej aktywności sejsmicznej;

Or. en

Poprawka 33
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami;

4. zauważa, że ochrona instalacji 
jądrowych i bezpieczeństwo jądrowe 
powinny stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami;

Or. fr

Poprawka 34
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
powinno stanowić główny priorytet 
dialogu UE z jej sąsiadami;

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe 
osiągane w drodze likwidacji obiektów 
jądrowych powinno stanowić główny 
priorytet dialogu UE z jej sąsiadami;

Or. en
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Poprawka 35
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uwzględniając, że strategie jądrowe 
wykraczają poza granice państwowe, 
podkreśla, że należy nakłaniać 
sąsiadujące państwa trzecie do poprawy 
bezpieczeństwa jądrowego i standardów 
ochrony środowiska; wzywa Komisję, aby 
upewniła się, że państwa trzecie, 
szczególnie te, które zamierzają 
wybudować elektrownie jądrowe blisko 
zewnętrznych granic UE, przestrzegają 
międzynarodowych konwencji i norm;

Or. en

Poprawka 36
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zaleca, aby UE pomogła w 
zapewnieniu działań następczych i oceny 
długotrwałych skutków zdrowotnych 
katastrofy w Czarnobylu na skażonych 
terenach;

Or. en

Poprawka 37
Teresa Riera Madurell
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej; wspiera wspólne projekty 
regulacyjne, takie jak MEDREG, 
Stowarzyszenie Śródziemnomorskich 
Regulatorów Rynku Energii Elektrycznej 
i Gazu; wspiera pracę MEDREG w 
zakresie promowania 
eurośródziemnomorskich regionalnych 
rynków energii elektrycznej i gazu 
ziemnego, opracowywania wspólnych 
stanowisk w kwestiach regulacyjnych 
związanych z transgranicznym handlem 
gazem i energią elektryczną, jak również 
w zakresie promowania 
zharmonizowanych, przejrzystych i 
niedyskryminacyjnych zasad rynkowych 
oraz transferu know-how i doświadczenia;

Or. en

Poprawka 38
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej; uważa za niezbędne 
rozszerzenie i pogłębienie Wspólnoty 
Energetycznej w celu zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynku i 



PE472.330v01-00 22/33 AM\878096PL.doc

PL

pewności prawnej inwestycji; uważa, że 
mechanizmy współpracy takie jak 
inicjatywa Baku i platforma 
bezpieczeństwa energetycznego 
partnerstwa wschodniego powinny zostać 
poddane ocenie, wzmocnione i rozwinięte;

Or. en

Poprawka 39
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej; 

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej; nawołuje do 
skuteczniejszego stosowania zasady 
wzajemności w stosunkach z 
monopolistami z krajów sąsiednich, jak 
również do określenia środków, które 
powstrzymałyby negatywny wpływ 
monopoli energetycznych krajów 
sąsiednich na rynek wewnętrzny UE;

Or. lt

Poprawka 40
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
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Energetycznej; Energetycznej; podkreśla konieczność 
uwzględnienia kontekstu systemu 
regulacji i wzięcia po uwagę struktur 
rynkowych na rynkach energii, tj. pozycji 
monopolisty poszczególnych dostawców 
energii, oraz rzeczywistości prawnej;

Or. de

Poprawka 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej; uważa, że wykorzystanie go 
jako modelu dla przyszłej wspólnoty UE i 
państw obszaru Morza Śródziemnego 
powinno zostać poddane szczegółowej 
ocenie pod kątem specyfiki regionalnej, 
istniejących partnerstw i planów 
działania;

Or. en

Poprawka 42
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
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dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej;

dalszej konwergencji ram regulacyjnych; 
podkreśla, że prace te powinny zostać 
rozszerzone w ramach Traktatu o 
Wspólnocie Energetycznej na państwa 
sąsiadujące z UE; z zadowoleniem 
przyjmuje przystąpienie Ukrainy i 
Mołdawii do Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej oraz uważa, że traktat ten 
powinien być w dalszym ciągu rozszerzany 
na inne państwa EPS;

Or. en

Poprawka 43
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych 
przy wsparciu Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER), 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej;

Or. ro

Poprawka 44
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych z 
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niezależnie od zalet Traktatu o 
Wspólnocie Energetycznej;

należytym uwzględnieniem ryzyka 
ucieczki emisji;

Or. en

Poprawka 45
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, aby przyspieszyć proces integracji 
rynku energii poprzez propagowanie 
dalszej konwergencji ram regulacyjnych, 
niezależnie od zalet Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej, i dalszą liberalizację 
rynków energetycznych państw trzecich;

Or. en

Poprawka 46
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
wielostronnej współpracy energetycznej w 
regionie Morza Czarnego, której 
podstawowe zasady zostały określone 
przez WTO i w Traktacie karty 
energetycznej; popiera pełną integrację 
rynków i ram regulacyjnych na podstawie 
prawodawstwa UE w zakresie energii i 
środowiska; zachęca państwa z szeroko 
pojętego regionu Morza Czarnego do 
przystąpienia do Traktatu karty 
energetycznej i zwraca się do UE, EBI i 
EBOR o pomoc w modernizacji 
infrastruktury energetycznej w regionie 
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Morza Czarnego;

Or. ro

Poprawka 47
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina stronom Traktatu karty 
energetycznej o ich obowiązkach 
wynikających z traktatu oraz jego 
poprawek i protokołów; podkreśla, że 
wszelkie rozstrzygnięcia sporów muszą 
być w pełni respektowane i stosowane; 
zachęca obecne państwa-obserwatorów, to 
jest Afrykę Północną i Libię, do uzyskania 
pełnego członkostwa ;

Or. en

Poprawka 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. UE powinna zachęcać do lepszej 
współpracy w kwestiach energetycznych z 
państwami EPS w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii i 
promowania zasad dotyczących rynku 
wewnętrznego UE;

Or. en
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Poprawka 49
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera dalszą współpracę w takich 
sektorach, jak przemysł, MŚP, badania, 
rozwój i innowacje, TIK oraz przestrzeń 
kosmiczna; z zadowoleniem przyjmuje 
wnioski Komisji dotyczące rozwoju 
wspólnej przestrzeni wiedzy i innowacji 
oraz gospodarki cyfrowej opartej na TIK;

6. popiera dalszą współpracę w takich 
sektorach, jak przemysł, MŚP, badania, 
rozwój i innowacje, TIK oraz przestrzeń 
kosmiczna; podkreśla, że współpraca 
badawcza UE powinna stanowić podstawę 
głównych celów polityki UE, takich jak 
walka ze zmianą klimatu, likwidowanie 
przepaści cyfrowej, zapewnienie 
równowagi dostaw energii, różnorodności 
biologicznej i ekosystemów; z 
zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji 
dotyczące rozwoju wspólnej przestrzeni 
wiedzy i innowacji oraz gospodarki 
cyfrowej opartej na TIK oraz wzywa 
państwa członkowskie i państwa 
sąsiadujące do ponownego 
zadeklarowania swojego zaangażowania 
w działania na rzecz tego rozwoju; 
podkreśla wagę skutecznych 
mechanizmów ułatwiających inwestycje 
pomiędzy UE i jej państwami 
sąsiadującymi w celu wzmocnienia 
partnerstw handlowych i umożliwienia 
podmiotom gospodarczym, w 
szczególności MŚP, dostępu do 
właściwych i rzetelnych informacji na 
temat warunków dotyczących handlu i 
inwestycji w państwach partnerskich;

Or. en

Poprawka 50
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera dalszą współpracę w takich 6. popiera dalszą współpracę w takich 
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sektorach, jak przemysł, MŚP, badania, 
rozwój i innowacje, TIK oraz przestrzeń 
kosmiczna; z zadowoleniem przyjmuje 
wnioski Komisji dotyczące rozwoju 
wspólnej przestrzeni wiedzy i innowacji 
oraz gospodarki cyfrowej opartej na TIK;

sektorach, jak przemysł, MŚP, badania, 
rozwój i innowacje, bezpieczeństwo 
systemów informatycznych, TIK oraz 
przestrzeń kosmiczna; z zadowoleniem 
przyjmuje wnioski Komisji dotyczące 
rozwoju wspólnej przestrzeni wiedzy i 
innowacji oraz gospodarki cyfrowej opartej 
na TIK;

Or. ro

Poprawka 51
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera dalszą współpracę w takich 
sektorach, jak przemysł, MŚP, badania, 
rozwój i innowacje, TIK oraz przestrzeń 
kosmiczna; z zadowoleniem przyjmuje 
wnioski Komisji dotyczące rozwoju 
wspólnej przestrzeni wiedzy i innowacji 
oraz gospodarki cyfrowej opartej na TIK;

6. popiera dalszą współpracę w takich 
sektorach, jak przemysł, MŚP, badania, 
rozwój i innowacje, TIK oraz przestrzeń 
kosmiczna i turystyka; z zadowoleniem 
przyjmuje wnioski Komisji dotyczące 
rozwoju wspólnej przestrzeni wiedzy i 
innowacji oraz gospodarki cyfrowej opartej 
na TIK;

Or. fr

Poprawka 52
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla korzyści związane ze 
wspólnym planowaniem badań 
naukowych przez UE i kraje objęte 
europejską polityką sąsiedztwa; w związku 
z tym zachęca do zwiększenia koordynacji 
działań, zacieśnienia współpracy i 
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zwiększenia synergii w zakresie wszystkich 
krajowych programów i działań 
badawczych finansowanych przez państwa 
mające dostęp do Morza Śródziemnego w 
celu poprawy globalnej spójności i 
skuteczności badań naukowych w 
dziedzinie środowiska w tym regionie, na 
wzór Wspólnego Programu Badawczo-
Rozwojowego na rzecz Morza Bałtyckiego 
(BONUS-169);

Or. fr

Poprawka 53
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uznaje osiągnięcia projektu BSI 
(Black Sea Interconnection) w zakresie 
tworzenia regionalnej sieci badawczej i 
edukacyjnej w szeroko pojętym regionie 
Morza Czarnego oraz jego połączeń z 
siecią GÉANT; wzywa Komisję do 
dalszego wspierania projektów 
badawczych w regionie Morza Czarnego, 
w tym HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
CAREN i BSRN;

Or. ro

Poprawka 54
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zaleca ściślejszą współpracę w 
dziedzinie badań naukowych pomiędzy 
UE i krajami z nią sąsiadującymi, mającą 
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na celu zwiększenie liczby wymian 
naukowców, utrzymanie transgranicznych 
i międzynarodowych sieci uczelni 
wyższych, tworzenie wspólnych szkół 
doktoranckich i promowanie strategicznej 
współpracy pomiędzy klastrami;

Or. fr

Poprawka 55
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. oczekuje na wnioski Komisji w sprawie 
nowego europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa i z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by uwypuklać potrzebę 
większego zróżnicowania, elastyczności i 
warunkowości przy udzielaniu pomocy;
zauważa, że o ile przepisy finansowe UE 
muszą być w pełni przestrzegane, pomoc 
UE powinna być łatwo dostępna, a sztywne 
ramy nie powinny hamować dążenia do 
doskonałości;

7. oczekuje na wnioski Komisji w sprawie 
nowego europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa i z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by uwypuklać potrzebę 
większego zróżnicowania, elastyczności i 
warunkowości przy udzielaniu pomocy; 
zachęca do wdrażania logiki opierającej 
się na uwzględnianiu sytuacji 
poszczególnych państw, która mogłaby 
znaleźć wyraz w „zróżnicowanych 
umowach o partnerstwie” w ramach 
europejskiej polityki sąsiedztwa; zauważa, 
że o ile przepisy finansowe UE muszą być 
w pełni przestrzegane, pomoc UE powinna 
być łatwo dostępna, a sztywne ramy nie 
powinny hamować dążenia do 
doskonałości;

Or. fr

Poprawka 56
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. oczekuje na wnioski Komisji w sprawie 
nowego europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa i z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by uwypuklać potrzebę 
większego zróżnicowania, elastyczności i 
warunkowości przy udzielaniu pomocy; 
zauważa, że o ile przepisy finansowe UE 
muszą być w pełni przestrzegane, pomoc 
UE powinna być łatwo dostępna, a sztywne 
ramy nie powinny hamować dążenia do 
doskonałości.

7. oczekuje na wnioski Komisji w sprawie 
nowego europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa i z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by uwypuklać potrzebę 
większego zróżnicowania, elastyczności i 
warunkowości przy udzielaniu zezwoleń 
na inwestycje oraz pomocy technicznej i 
administracyjnej; zauważa, że o ile 
przepisy finansowe UE muszą być w pełni 
przestrzegane, pomoc UE powinna być 
łatwo dostępna, a sztywne ramy nie 
powinny hamować dążenia do 
doskonałości.

Or. de

Poprawka 57
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. oczekuje na wnioski Komisji w sprawie 
nowego europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa i z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by uwypuklać potrzebę 
większego zróżnicowania, elastyczności i 
warunkowości przy udzielaniu pomocy; 
zauważa, że o ile przepisy finansowe UE 
muszą być w pełni przestrzegane, pomoc 
UE powinna być łatwo dostępna, a sztywne 
ramy nie powinny hamować dążenia do 
doskonałości;

7. oczekuje na wnioski Komisji w sprawie 
nowego europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa i z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by uwypuklać potrzebę 
większego zróżnicowania, elastyczności i 
warunkowości przy udzielaniu pomocy; 
zauważa, że o ile przepisy finansowe UE 
muszą być w pełni przestrzegane, pomoc 
UE powinna być łatwo dostępna i 
skierowana głównie na wsparcie 
konkretnych projektów, a w mniejszym 
stopniu na doradztwo, zaś sztywne ramy 
nie powinny hamować dążenia do 
doskonałości;

Or. en
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Poprawka 58
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. oczekuje na wnioski Komisji w sprawie 
nowego europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa i z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by uwypuklać potrzebę 
większego zróżnicowania, elastyczności i 
warunkowości przy udzielaniu pomocy; 
zauważa, że o ile przepisy finansowe UE 
muszą być w pełni przestrzegane, pomoc 
UE powinna być łatwo dostępna, a sztywne 
ramy nie powinny hamować dążenia do 
doskonałości;

7. oczekuje na wnioski Komisji w sprawie 
nowego europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa, z zadowoleniem przyjmuje 
stosowanie przez  Komisję zasady „więcej 
za więcej” i zachęca, by uwypuklać 
potrzebę większego zróżnicowania, 
elastyczności i warunkowości przy 
udzielaniu pomocy; zauważa, że o ile 
przepisy finansowe UE muszą być w pełni 
przestrzegane, pomoc UE powinna być 
łatwo dostępna, a sztywne ramy nie 
powinny hamować dążenia do 
doskonałości;

Or. en

Poprawka 59
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do poszukiwania właściwej 
równowagi pomiędzy wschodnimi i 
południowymi obszarami objętymi 
europejską polityką sąsiedztwa, ponieważ 
ostatnie wydarzenia w Afryce Północnej 
przypomniały o strategicznym znaczeniu 
tej równowagi oraz o ogromnych 
potrzebach w dziedzinie rozwoju;

Or. fr
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Poprawka 60
Gaston Franco

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla znaczenie postrzegania EPS 
w kontekście strategii makroregionalnej, 
koordynującej na szczeblu regionalnym 
działania UE oraz państw członkowskich; 
na szczeblu eurośródziemnomorskim 
możliwe jest zapewnienie synergii 
pomiędzy taką strategią a wielostronnymi 
przedsięwzięciami inicjowanymi w 
ramach Unii dla Śródziemnomorza, 
takimi jak śródziemnomorski plan 
słoneczny, ochrona ludności, budowa 
autostrad morskich lub oczyszczanie 
Morza Śródziemnego;

Or. fr


