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Predlog spremembe 1
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja okrepitev razsežnosti 
energetskega sodelovanja v okviru 
evropske sosedske politike, opozarja, da 
ostaja zanesljiva oskrba z energijo s 
pomočjo diverzifikacije virov prednostna 
naloga energetske politike EU ter da sta 
vzhodna in južna soseščina še vedno v 
središču zunanje energetske politike EU;

1. pozdravlja okrepitev razsežnosti 
energetskega sodelovanja v okviru 
evropske sosedske politike, opozarja, da 
ostaja zanesljiva oskrba z energijo 
prednostna naloga energetske politike EU 
ter da sta vzhodna in južna soseščina še 
vedno v središču zunanje energetske 
politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja okrepitev razsežnosti 
energetskega sodelovanja v okviru 
evropske sosedske politike, opozarja, da 
ostaja zanesljiva oskrba z energijo s 
pomočjo diverzifikacije virov prednostna 
naloga energetske politike EU ter da sta 
vzhodna in južna soseščina še vedno v 
središču zunanje energetske politike EU;

1. pozdravlja okrepitev razsežnosti 
energetskega sodelovanja v okviru 
evropske sosedske politike, opozarja, da 
ostaja zanesljiva oskrba z energijo s 
pomočjo diverzifikacije virov prednostna 
naloga energetske politike EU ter da sta 
vzhodna in južna soseščina še vedno v 
središču zunanje energetske politike EU;
zahteva sprejetje učinkovitih ukrepov, s 
katerimi bi pospešili razvoj skupne 
zunanje energetske politike EU ter 
zagotovili uporabo načela solidarnosti na 
energetskem področju;

Or. lt
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Predlog spremembe 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja okrepitev razsežnosti 
energetskega sodelovanja v okviru 
evropske sosedske politike, opozarja, da 
ostaja zanesljiva oskrba z energijo s 
pomočjo diverzifikacije virov prednostna 
naloga energetske politike EU ter da sta 
vzhodna in južna soseščina še vedno v 
središču zunanje energetske politike EU;

1. pozdravlja okrepitev razsežnosti 
energetskega sodelovanja v okviru 
evropske sosedske politike, opozarja, da 
ostaja zanesljiva oskrba z energijo s 
pomočjo diverzifikacije virov ter 
tesnejšega povezovanja z glavnimi 
dobavitelji in tranzitnimi državami
prednostna naloga energetske politike EU 
ter da sta vzhodna in južna soseščina še 
vedno v središču zunanje energetske 
politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja okrepitev razsežnosti 
energetskega sodelovanja v okviru 
evropske sosedske politike, opozarja, da 
ostaja zanesljiva oskrba z energijo s 
pomočjo diverzifikacije virov prednostna 
naloga energetske politike EU ter da sta 
vzhodna in južna soseščina še vedno v 
središču zunanje energetske politike EU;

1. pozdravlja okrepitev razsežnosti 
energetskega sodelovanja v okviru 
evropske sosedske politike, opozarja, da 
ostaja zanesljiva oskrba z energijo s 
pomočjo diverzifikacije virov in 
upravljanja povpraševanja prednostna 
naloga energetske politike EU ter da sta 
vzhodna in južna soseščina še vedno v 
središču zunanje energetske politike EU;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. spominja, kako pomembno je vzhodno 
partnerstvo v smislu zagotavljanja 
preskrbe EU z energijo; z ozirom na 
vzpostavitev novih povezav in plinovodov v 
sektorju plina, novih povezav in omrežij v 
sektorju elektrike, nove infrastrukture in 
terminalov za utekočinjeni zemeljski plin 
ter novih elektrarn (z uporabo fosilnega 
goriva ali obnovljivih virov energije 
oziroma na podlagi jedrskih projektov) 
poudarja, da je treba oblikovati tržna 
pravila ter pregledne in poštene pogoje za 
tranzit energije in trgovino z njo, da bo 
mogoče zagotoviti stabilno prihodnost za 
naložbe; poudarja, da bi morali z 
navedenimi pravili in pogoji spodbujati 
visoke standarde okoljskega varstva, 
demokratičnega udejstvovanja ter zdravja 
in varnosti; 

Or. ro

Predlog spremembe 6
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je seznanjen s tveganji, povezanimi z 
osredotočanjem na soseščino južnega 
Sredozemlja;  opozarja na potrebo po 
poglobitvi dolgoročnih partnerstev z 
vzhodnimi državami ter poudarja izzive in 
priložnosti za EU; poziva Komisijo, naj 
pospeši sklenitev in začetek izvajanja 
pridružitvenih sporazumov, vključno s 
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poglobljenimi in celovitimi območji proste 
trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 7
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi bilo treba uskladiti 
evropsko sosedsko in zunanjo energetsko 
politiko;  v zvezi s tem pozdravlja 
sporočilo Komisije o zunanji energetski 
politiki in predlog sklepa o posredovanju 
informacij o medvladnih sporazumih; 

Or. en

Predlog spremembe 8
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ponovno zatrjuje, da politika 
energetske varnosti EU temelji na 
diverzifikaciji virov in poti; poudarja 
zagotovljeno evropsko dodano vrednost 
ter pomen in vlogo južnega plinskega 
koridorja kot sredstva za povečanje 
varnosti preskrbe za Unijo; meni, da 
projekti, na primer plinovod Nabucco, ki 
je osrednja prednostna naloga EU, ter 
drugi manjši projekti, kot je povezovalni 
koridor med Azerbajdžanom, Gruzijo in 
Romunijo, poudarjajo potrebo po 
tesnejšem sodelovanju med državami, ki 
ležijo ob Črnem morju; poziva Komisijo in 
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države članice, pa tudi njihove partnerje, 
naj spodbujajo in pospešujejo izvajanje 
zgoraj navedenih projektov;  

Or. ro

Predlog spremembe 9
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. pozdravlja predlog o ustanovitvi 
evropske energetske skupnosti in meni, da 
bi utegnila biti pomemben korak k 
sodelovanju s sosednjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 10
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. pozdravlja pristop Ukrajine in 
Moldavije k Pogodbi o ustanovitvi 
Energetske skupnosti, predvsem z ozirom 
na njeno morebitno osrednjo vlogo pri 
zagotavljanju doseganja ciljev EU na 
področju energetske varnosti ter pri 
prispevanju k energetski varnosti 
navedenih držav;

Or. ro

Predlog spremembe 11
Lena Kolarska-Bobińska
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. pozdravlja vsakršno prizadevanje za 
okrepitev vzhodnega partnerstva, zlasti 
njegovih vodilnih pobud o malih in 
srednje velikih podjetjih ter regionalnih 
energetskih trgih in energetski 
učinkovitosti; verjame, da bi se morala ta 
prizadevanja odražati v večletnem 
finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj 
energetskih omrežij ter infrastrukturnih 
povezav s sosedami EU;

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj 
energetskih omrežij ter infrastrukturnih 
povezav s sosedami EU z uresničitvijo 
južnega plinskega koridorja, vključno s 
plinovodom Nabucco in transkaspijskim 
transportnim projektom, posodobitvijo 
omrežja v vzhodni soseščini in razvojem 
povezav jug-jug in sever-jug v južni 
soseščini;  

Or. en

Predlog spremembe 13
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj 
energetskih omrežij ter infrastrukturnih 
povezav s sosedami EU;

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj 
energetskih omrežij ter infrastrukturnih 
povezav s sosedami EU; ugotavlja, da bi 
bilo prav tako treba spodbujati sosede k 
naložbam v lastno infrastrukturo, 
predvsem v Rusiji in Ukrajini, kjer zaradi 
slabega stanja plinske infrastrukture 
uhaja izjemno veliko plina; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj 
energetskih omrežij ter infrastrukturnih 
povezav s sosedami EU;

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj 
energetskih omrežij ter infrastrukturnih 
povezav s sosedami EU; poudarja, kako 
pomembno je  projekte, ki so v interesu 
EU, postaviti na prvo mesto, da bi 
pospešili njihov razvoj in izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj 
energetskih omrežij ter infrastrukturnih 

2. poziva Komisijo, naj z naložbami 
spodbuja vzpostavitev, nadgradnjo in 
razvoj energetskih omrežij ter 
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povezav s sosedami EU; infrastrukturnih povezav s sosedami EU;

Or. de

Predlog spremembe 16
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Teresa Riera Madurell
v imenu skupine S&D

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj 
energetskih omrežij ter infrastrukturnih 
povezav s sosedami EU;

2. poziva Komisijo, naj spodbuja 
vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj 
pametnih energetskih omrežij ter 
infrastrukturnih povezav s sosedami EU;

Or. en

Predlog spremembe 17
Niki Tzavela

Osnutek mnenja
Odstavek 2 točka a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) ugotavlja predvsem, kako pomembna 
je izgradnja in razvoj infrastrukture za 
utekočinjeni zemeljski plin;

Or. en

Predlog spremembe 18
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja predlog Komisije o 
vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in 
izmenjavo informacij o dvostranskih 
energetskih sporazumih, ki so ga države 
članice podpisale s tretjimi državami; 
meni, da je nujno, kadar koli je to 
mogoče, energetske sporazume skleniti na 
ravni EU, da bi izpolnili osnovne cilje 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj dodatno razvije 
strategijo EU za Črno morje, saj je zaradi 
geostrateške vloge, ki ponuja precejšnje 
možnosti za varno preskrbo z energijo in 
diverzifikacijo virov, pomemben sestavni 
del zunanje energetske strategije EU;

Or. en

Predlog spremembe 20
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja potrebo po spodbujanju 
južnega koridorja kot sredstva za 
povečanje zanesljivosti oskrbe; meni, da 
projekti kot plinovod Nabucco, ki je 
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ključni prednostni projekt EU, in drugi 
manjši projekti, kot so čezjadranski 
plinovod, povezovalni plinovod med 
Turčijo, Grčijo in Italijo ali povezovalni 
koridor med Azerbajdžanom, Gruzijo in 
Romunijo, poudarjajo prizadevanja EU v 
črnomorski regiji, pa tudi dodatno 
potrebo, da se poveča sodelovanje med 
državami v okolici Črnega morja;

Or. en

Predlog spremembe 21
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi 
viri energije in energetska učinkovitost, ter 
ugotavlja, da se tako v vzhodni kot v južni 
soseščini EU skrivajo ogromne možnosti v 
zvezi s tem; priznava, da večjo uporabo 
obnovljivih virov energije pogosto ovira 
pomanjkanje spodbud in tehnične omejitve, 
ki preprečujejo, da bi mreže sprejemale in 
porazdeljevale energijo, pridobljeno iz 
obnovljivih virov, ter spodbuja Komisijo, 
naj podpre razvoj lokalnega strokovnega 
znanja in prenos izkušenj;

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi 
viri energije in energetska učinkovitost kot 
gonilo gospodarskega razvoja v vzhodnih 
in južnih sosednjih državah EU, saj 
postajajo vir novih dohodkov in 
zaposlitev, ustvarjajo nove lokalne 
energetske vire, krepijo mrežno 
infrastrukturo in omogočajo ustanovitev 
novega industrijskega sektorja 
proizvodnje komponent; priznava, da 
večjo uporabo obnovljivih virov energije 
pogosto ovira pomanjkanje spodbud in 
tehnične omejitve, ki preprečujejo, da bi 
mreže sprejemale in porazdeljevale 
energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov;
poziva Komisijo, naj spodbuja razvoj 
lokalnega strokovnega znanja na teh 
področjih, prenos izkušenj in izvajanje 
skupnih raziskovalnih projektov s 
podporo programov usposabljanja, ki se 
posvečajo fakultetam za inženirje, 
centrom za raziskovanje obnovljivih virov 
energije in regulativnim organom; 

Or. en
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Predlog spremembe 22
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi 
viri energije in energetska učinkovitost, ter 
ugotavlja, da se tako v vzhodni kot v južni 
soseščini EU skrivajo ogromne možnosti v 
zvezi s tem; priznava, da večjo uporabo 
obnovljivih virov energije pogosto ovira 
pomanjkanje spodbud in tehnične omejitve, 
ki preprečujejo, da bi mreže sprejemale in 
porazdeljevale energijo, pridobljeno iz 
obnovljivih virov, ter spodbuja Komisijo, 
naj podpre razvoj lokalnega strokovnega 
znanja in prenos izkušenj;

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi 
viri energije in energetska učinkovitost, ter 
ugotavlja, da se tako v vzhodni kot v južni 
soseščini EU skrivajo ogromne možnosti v 
zvezi s tem; priznava, da večjo uporabo 
obnovljivih virov energije pogosto ovirajo
pomanjkanje spodbud, regionalni konflikti 
v južnem sosedstvu, pomanjkanje 
integracije in tehnične omejitve, ki 
preprečujejo, da bi mreže sprejemale in 
porazdeljevale energijo, pridobljeno iz 
obnovljivih virov, ter spodbuja Komisijo, 
naj, če so zagotovljeni stabilni politični in 
družbeni okvirni pogoji, podpre razvoj 
lokalnega strokovnega znanja in prenos 
izkušenj;

Or. de

Predlog spremembe 23
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi 
viri energije in energetska učinkovitost, ter 
ugotavlja, da se tako v vzhodni kot v južni 
soseščini EU skrivajo ogromne možnosti v 
zvezi s tem; priznava, da večjo uporabo 
obnovljivih virov energije pogosto ovira 
pomanjkanje spodbud in tehnične 
omejitve, ki preprečujejo, da bi mreže 
sprejemale in porazdeljevale energijo, 

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi 
viri energije in energetska učinkovitost, ter 
ugotavlja, da se tako v vzhodni kot v južni 
soseščini EU skrivajo ogromne možnosti v 
zvezi s tem; priznava, da večjo uporabo 
obnovljivih virov energije pogosto ovira 
pomanjkanje spodbud in trenutno omejena 
zmogljivost mrež v smislu sprejemanja in 
porazdeljevanja energije, pridobljene iz 
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pridobljeno iz obnovljivih virov, ter 
spodbuja Komisijo, naj podpre razvoj 
lokalnega strokovnega znanja in prenos 
izkušenj;

obnovljivih virov, ter spodbuja Komisijo, 
naj podpre razvoj lokalnega strokovnega 
znanja, prenos izkušenj in hitro uvedbo 
pametne tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 24
Niki Tzavela

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi 
viri energije in energetska učinkovitost, ter 
ugotavlja, da se tako v vzhodni kot v južni 
soseščini EU skrivajo ogromne možnosti v 
zvezi s tem; priznava, da večjo uporabo 
obnovljivih virov energije pogosto ovira 
pomanjkanje spodbud in tehnične omejitve, 
ki preprečujejo, da bi mreže sprejemale in 
porazdeljevale energijo, pridobljeno iz 
obnovljivih virov, ter spodbuja Komisijo, 
naj podpre razvoj lokalnega strokovnega 
znanja in prenos izkušenj;

3. spominja, kako pomembni so 
tradicionalni viri energije (nafta in plin),
obnovljivi viri energije in energetska 
učinkovitost, ter ugotavlja, da se tako v 
vzhodni kot v južni soseščini EU skrivajo 
ogromne možnosti v zvezi s tem; priznava, 
da večjo uporabo obnovljivih virov 
energije pogosto ovira pomanjkanje 
spodbud in tehnične omejitve, ki 
preprečujejo, da bi mreže sprejemale in 
porazdeljevale energijo, pridobljeno iz 
obnovljivih virov, ter spodbuja Komisijo, 
naj podpre razvoj lokalnega strokovnega 
znanja in prenos izkušenj;

Or. en

Predlog spremembe 25
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi 
viri energije in energetska učinkovitost, ter 
ugotavlja, da se tako v vzhodni kot v južni 
soseščini EU skrivajo ogromne možnosti v 

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi 
viri energije in energetska učinkovitost, ter 
ugotavlja, da se tako v vzhodni kot v južni 
soseščini EU skrivajo ogromne možnosti v 
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zvezi s tem; priznava, da večjo uporabo 
obnovljivih virov energije pogosto ovira 
pomanjkanje spodbud in tehnične omejitve, 
ki preprečujejo, da bi mreže sprejemale in 
porazdeljevale energijo, pridobljeno iz 
obnovljivih virov, ter spodbuja Komisijo, 
naj podpre razvoj lokalnega strokovnega 
znanja in prenos izkušenj;

zvezi s tem; priznava, da večjo uporabo 
obnovljivih virov energije pogosto ovira 
pomanjkanje spodbud in tehnične omejitve, 
ki preprečujejo, da bi mreže sprejemale in 
porazdeljevale energijo, pridobljeno iz 
obnovljivih virov, ter spodbuja Komisijo, 
naj podpre razvoj in spodbujanje lokalnega 
strokovnega znanja in prenos izkušenj;

Or. ro

Predlog spremembe 26
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja potrebo po čezmejnem 
sodelovanju v podonavski regiji, saj ima ta 
regija sloves evropskih vrat do zahodnega 
Balkana, opozarja pa tudi na vlogo 
strategije EU za podonavsko regijo, ko gre 
za izboljšanje sosedskih odnosov v srednji 
in jugovzhodni Evropi, saj v smislu 
dodane vrednosti izjemno veliko prispeva 
k politiki EU za vzhodno Evropo, zaradi 
česar je odlično sredstvo, s katerim lahko 
celotna Unija korenito izboljša politično 
in gospodarsko sodelovanje na območju 
Balkana ter tako prispeva k širitvi in 
utrditvi procesa evropske integracije v 
regiji;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, kako pomembno je deliti 
izkušnje, ki jih je EU pridobila pri 
reformah energetskega sektorja, s 
sosednjimi državami, na primer Ukrajino, 
da bi prispevali k posodobitvi njihovega 
plinskega tranzitnega sistema in 
spodbujali pregledna tržna pravila, 
varstvo okolja in poštene pogoje za 
trgovanje z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami;

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami; meni, da bi se morala 
EU v mednarodnih razpravah zavzemati 
za mednarodne pravno zavezujoče 
standarde jedrske varnosti, tudi v okviru 
Mednarodne agencije za atomsko 
energijo, prav tako pa bi morala poskusiti 
razširiti ocene jedrske varnosti na 
sosednje države; poudarja, da je treba 
spodbujati souporabo informacij v 
jedrskih raziskavah ter izmenjavo 
tehnoloških in znanstvenih izkušenj na 
tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 29
Lena Kolarska-Bobińska
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami;

4. meni, da bi moralo biti v središču 
dialoga EU z njenimi sosedami njihovo 
sprejetje evropskih standardov za vse vrste 
energije, vključno z jedrsko varnostjo; 
meni, da bi bilo treba pritisniti na Rusijo 
in države evropske sosedske politike, naj v 
celoti sprejmejo priporočila Mednarodne 
agencije za atomsko energijo in izide 
stresnih testov, zlasti kar zadeva 
proizvodnjo nove energije;

Or. en

Predlog spremembe 30
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami;

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami; poziva Komisijo, naj 
spodbuja razvoj varne jedrske energije kot 
konkurenčne in okolju prijazne oblike, ki 
lahko pripomore k zmanjševanju izpustov 
toplogrednih plinov;

Or. lt

Predlog spremembe 31
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami;

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami; poudarja, da izvoz 
radioaktivnih odpadkov v države 
nečlanice EU v nobenem primeru ni 
dovoljen;

Or. en

Predlog spremembe 32
Niki Tzavela

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami;

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami; predvsem v regijah z 
visoko stopnjo potresne aktivnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 33
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami;

4. ugotavlja, da bi morala biti varnost in 
jedrska varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami;

Or. fr
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Predlog spremembe 34
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost osrednja tema dialoga EU z 
njenimi sosedami;

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska 
varnost s ciljem opustitve uporabe
osrednja tema dialoga EU z njenimi 
sosedami;

Or. en

Predlog spremembe 35
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ob upoštevanju tega, da jedrske 
strategije presegajo meje med državami, 
poudarja, da je treba v sosednjih tretjih 
državah okrepiti jedrsko varnost in 
zaostriti okoljske standarde; poziva 
Komisijo, naj poskrbi, da bodo sosednje 
države spoštovale mednarodne konvencije 
in standarde, zlasti tiste, ki načrtujejo 
gradnjo jedrskih elektrarn blizu zunanjih 
mej EU;

Or. en

Predlog spremembe 36
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priporoča, da EU ponudi pomoč pri 
nadaljnjem spremljanju in ocenjevanju 
tega, kakšne so zdravstvene posledice 
katastrofe v Černobilu v kontaminiranem 
območju;

Or. en

Predlog spremembe 37
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti; spodbuja skupne regulativne 
projekte, kot je MEDREG (združenje 
sredozemskih regulatorjev za električno 
energijo in plin);  podpira delo združenja 
MEDREG pri spodbujanju evro-
sredozemskih regionalnih trgov električne 
energije in zemeljskega plina, pri pripravi 
skupnih stališč glede regulativnih 
vprašanj v zvezi s čezmejno trgovino z 
električno energijo in plinom, pa tudi pri 
spodbujanju usklajenih, preglednih in 
nediskriminatornih tržnih pravil ter 
izmenjavi znanja in strokovnih izkušenj; 

Or. en

Predlog spremembe 38
Adina-Ioana Vălean
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti; meni, da je treba razširiti in 
poglobiti energetsko skupnost, da bi 
zagotovili ustrezno uspešnost trga in 
pravno varnost naložb; meni, da bi bilo 
treba pregledati, okrepiti in razviti 
mehanizme za sodelovanje, na primer 
Pobudo iz Bakuja in platformo vzhodnega 
partnerstva za energetsko varnost;

Or. en

Predlog spremembe 39
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti; zahteva učinkovitejše izvajanje 
načela vzajemnosti pri odnosih z 
navpičnimi monopoli v sosednjih državah 
ter oblikovanje ukrepov, s katerimi bi 
preprečili, da bi energetski monopoli v 
sosednjih državah negativno vplivali na 
notranji trg EU;

Or. lt
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Predlog spremembe 40
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti; poudarja, da je treba upoštevati 
kontekst pravilnika ter vključiti tudi tržne 
strukture na energetskih trgih, torej 
monopolni položaj posameznih 
dobaviteljev energije in pravno stanje;

Or. de

Predlog spremembe 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti, in meni, da bi bilo treba 
natančno oceniti njeno uporabo kot model 
za prihodnjo "skupnost med EU in južnim 
Sredozemljem", pri tem pa v celoti 
upoštevati regionalne posebnosti, veljavna 
partnerstva in akcijske načrte;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga; poudarja, da 
bi bilo treba ta prizadevanja prek Pogodbe 
o ustanovitvi Energetske skupnosti razširiti 
na sosede; pozdravlja pristop Ukrajine in 
Moldavije k Pogodbi o ustanovitvi 
Energetske skupnosti in meni, da bi 
morale k njej pristopiti tudi druge države 
evropske sosedske politike;

Or. en

Predlog spremembe 43
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, in sicer na 
podlagi Agencije za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER) in ne 
glede na odlike Pogodbe o ustanovitvi 
Energetske skupnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 44
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, pri tem pa 
ustrezno upoštevati tveganje selitve virov 
CO2;

Or. en

Predlog spremembe 45
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov pospešiti postopke 
integracije energetskega trga, ne glede na 
odlike Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s 
spodbujanjem dodatnega zbliževanja 
regulativnih okvirov in dodatne 
liberalizacije energetskih trgov tretjih 
držav pospešiti postopke integracije 
energetskega trga, ne glede na odlike 
Pogodbe o ustanovitvi Energetske 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 46
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba utrditi 
večstransko sodelovanje na področju 
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energetike v črnomorski regiji, pri tem pa 
se opirati na vodilna načela STO in 
Pogodbe o energetski listini; se zavzema 
za popolno integracijo trgov in 
regulativnega okvira na podlagi 
energetske in okoljske zakonodaje EU ter 
poziva države iz širše črnomorske regije, 
naj spoštujejo Pogodbo o energetski 
listini, obenem pa je naklonjen tudi 
pomoči EU, Evropske investicijske banke 
in Evropske banke za obnovo in razvoj za 
posodobitev energetske infrastrukture v 
državah evropske sosedske politike;

Or. ro

Predlog spremembe 47
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. spominja podpisnice Pogodbe o 
energetski listini na njihove dolžnosti, ki 
izhajajo iz pogodbe ter njenih sprememb 
in protokolov; poudarja, da je treba v 
celoti spoštovati in izvajati vsakršno 
razrešitev spora; spodbuja pristop 
sedanjih držav opazovalk iz severne Afrike 
k polnemu članstvu in včlanitev Libije;

Or. en

Predlog spremembe 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. EU bi morala spodbujati boljše 
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sodelovanje z državami evropske sosedske 
politike na energetskem področju, da bi 
zagotovili varnost preskrbe z energijo ter 
se zavzemali za izvajanje pravil 
notranjega trga EU;

Or. en

Predlog spremembe 49
Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira nadaljnje sodelovanje v 
sektorjih, kot so industrija, mala in srednje 
velika podjetja, raziskave in razvoj ter 
inovacije, informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter vesolje; pozdravlja predloge 
Komisije v zvezi z razvojem skupnega 
prostora za znanje in inovacije ter 
digitalnega gospodarstva, temelječega na 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah;

6. podpira nadaljnje sodelovanje v 
sektorjih, kot so industrija, mala in srednje 
velika podjetja, raziskave in razvoj ter 
inovacije, informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter vesolje; poudarja, da bi 
moralo sodelovanje EU na področju 
raziskav podpreti cilje osrednjih politik 
EU, kot so boj proti podnebnim 
spremembam, premostitev digitalnega 
razkoraka, zagotavljanje trajne preskrbe z 
energijo, biotska raznovrstnost in 
ekosistemi; pozdravlja predloge Komisije 
v zvezi z razvojem skupnega prostora za 
znanje in inovacije ter digitalnega 
gospodarstva, temelječega na 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah, ter poziva države članice in 
sosednje države, naj potrdijo svojo 
zavezanost napredku pri tem razvoju; 
poudarja, kako pomembni so učinkovita 
trgovina in mehanizmi, ki olajšujejo 
naložbe med EU in njenimi sosednjimi 
državami, saj krepijo trgovinska 
partnerstva, gospodarskim subjektom, 
zlasti malim in srednje velikim podjetjem, 
pa omogočajo dostop do ustreznih in 
zanesljivih informacij o trgovini in 
pogojih za naložbe v državah partnericah;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira nadaljnje sodelovanje v 
sektorjih, kot so industrija, mala in srednje 
velika podjetja, raziskave in razvoj ter 
inovacije, informacijske in 
komunikacijske tehnologije ter vesolje; 
pozdravlja predloge Komisije v zvezi z 
razvojem skupnega prostora za znanje in 
inovacije ter digitalnega gospodarstva, 
temelječega na informacijskih in 
komunikacijskih tehnologijah;

6. podpira nadaljnje sodelovanje v 
sektorjih, kot so industrija, mala in srednje 
velika podjetja, raziskave in razvoj ter 
inovacije, varnost sistemov informacijske 
tehnologije ter vesolje; pozdravlja 
predloge Komisije v zvezi z razvojem 
skupnega prostora za znanje in inovacije 
ter digitalnega gospodarstva, temelječega 
na informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah;

Or. ro

Predlog spremembe 51
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira nadaljnje sodelovanje v 
sektorjih, kot so industrija, mala in srednje 
velika podjetja, raziskave in razvoj ter 
inovacije, informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter vesolje; pozdravlja predloge 
Komisije v zvezi z razvojem skupnega 
prostora za znanje in inovacije ter 
digitalnega gospodarstva, temelječega na 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah;

6. podpira nadaljnje sodelovanje v 
sektorjih, kot so industrija, mala in srednje 
velika podjetja, raziskave in razvoj ter 
inovacije, informacijske in komunikacijske 
tehnologije, vesolje in turizem; pozdravlja 
predloge Komisije v zvezi z razvojem 
skupnega prostora za znanje in inovacije 
ter digitalnega gospodarstva, temelječega 
na informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah;

Or. fr
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Predlog spremembe 52
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja koristi, povezane s pobudami 
skupnega načrtovanja raziskav med EU in 
njenimi sosedami; zato spodbuja krepitev 
usklajevanja, sodelovanja in sinergij med 
vsemi nacionalnimi raziskovalnimi 
programi in dejavnostmi, ki jih 
financirajo sredozemske države, da bi se 
izboljšale globalna skladnost in 
učinkovitost ukrepov za okoljske raziskave 
v regiji, po vzoru skupnega 
raziskovalnega programa za Baltik 
(BONUS 169);

Or. fr

Predlog spremembe 53
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. se zaveda dosežkov projekta BSI 
(črnomorske medsebojne povezave) pri 
ustvarjanju regionalne raziskovalne in 
izobraževalne mreže v širši črnomorski 
regiji, pa tudi njegove povezave s 
komunikacijsko mrežo visoke zmogljivosti 
in hitrosti za vse raziskovalce v Evropi 
(GEANT), ter poziva Komisijo, naj še 
naprej podpira projekte v črnomorski 
regiji, na primer HP-SEE, SEE-GRID, 
SCENE, CAREN in BSRN;   

Or. ro
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Predlog spremembe 54
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. priporoča tesnejše sodelovanje na 
področju raziskave med EU in njenimi 
sosedami, da bi se povečale izmenjave 
raziskovalcev, podpiranje čezmejnih in 
nadnacionalnih univerzitetnih mrež, 
vzpostavljanje skupnih izobraževalnih 
ustanov na doktorski ravni ter 
spodbujanje strateškega sodelovanja med 
grozdi;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. z veseljem pričakuje predloge Komisije 
o novem evropskem sosedskem 
instrumentu in pozdravlja namero 
Komisije, ki želi poudariti potrebo po 
dodatnem razlikovanju, prilagodljivosti in 
pogojevanju pri dodeljevanju pomoči; 
ugotavlja, da bi morala biti pomoč EU 
kljub doslednem upoštevanju finančnih 
pravil EU zlahka dostopna, prizadevanja za 
odličnost pa ne bi smel ovirati tog okvir.

7. z veseljem pričakuje predloge Komisije 
o novem evropskem sosedskem 
instrumentu in pozdravlja namero 
Komisije, ki želi poudariti potrebo po 
dodatnem razlikovanju, prilagodljivosti in 
pogojevanju pri dodeljevanju pomoči; 
spodbuja vzpostavitev "logike države", ki 
bi lahko v okviru evropske sosedske 
politike postala "pogodba razlikovalnih 
partnerstev"; ugotavlja, da bi morala biti 
pomoč EU kljub doslednem upoštevanju 
finančnih pravil EU zlahka dostopna, 
prizadevanja za odličnost pa ne bi smel 
ovirati tog okvir.

Or. fr
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Predlog spremembe 56
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. z veseljem pričakuje predloge Komisije 
o novem evropskem sosedskem 
instrumentu in pozdravlja namero 
Komisije, ki želi poudariti potrebo po 
dodatnem razlikovanju, prilagodljivosti in 
pogojevanju pri dodeljevanju pomoči; 
ugotavlja, da bi morala biti pomoč EU 
kljub doslednem upoštevanju finančnih 
pravil EU zlahka dostopna, prizadevanja za 
odličnost pa ne bi smel ovirati tog okvir.

7. z veseljem pričakuje predloge Komisije 
o novem evropskem sosedskem 
instrumentu in pozdravlja namero 
Komisije, ki želi poudariti potrebo po 
dodatnem razlikovanju, prilagodljivosti in 
pogojevanju pri odobravanju naložb ter 
dodeljevanju tehnične in upravne pomoči; 
ugotavlja, da bi morala biti pomoč EU 
kljub doslednem upoštevanju finančnih 
pravil EU zlahka dostopna, prizadevanja za 
odličnost pa ne bi smel ovirati tog okvir;

Or. de

Predlog spremembe 57
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. z veseljem pričakuje predloge Komisije 
o novem evropskem sosedskem 
instrumentu in pozdravlja namero 
Komisije, ki želi poudariti potrebo po 
dodatnem razlikovanju, prilagodljivosti in 
pogojevanju pri dodeljevanju pomoči; 
ugotavlja, da bi morala biti pomoč EU 
kljub doslednem upoštevanju finančnih 
pravil EU zlahka dostopna, prizadevanja za 
odličnost pa ne bi smel ovirati tog okvir.

7. z veseljem pričakuje predloge Komisije 
o novem evropskem sosedskem 
instrumentu in pozdravlja namero 
Komisije, ki želi poudariti potrebo po 
dodatnem razlikovanju, prilagodljivosti in 
pogojevanju pri dodeljevanju pomoči; 
ugotavlja, da bi morala biti pomoč EU 
kljub doslednem upoštevanju finančnih 
pravil EU zlahka dostopna in bi se morala 
osredotočati predvsem na podporo 
konkretnim projektom ter manj na 
svetovanje, prizadevanja za odličnost pa ne 
bi smel ovirati tog okvir;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. z veseljem pričakuje predloge Komisije 
o novem evropskem sosedskem 
instrumentu in pozdravlja namero 
Komisije, ki želi poudariti potrebo po 
dodatnem razlikovanju, prilagodljivosti in 
pogojevanju pri dodeljevanju pomoči; 
ugotavlja, da bi morala biti pomoč EU 
kljub doslednem upoštevanju finančnih 
pravil EU zlahka dostopna, prizadevanja za 
odličnost pa ne bi smel ovirati tog okvir.

7. z veseljem pričakuje predloge Komisije 
o novem evropskem sosedskem 
instrumentu, pozdravlja merilo „več za 
več“ Komisije in spodbuja dodatno 
razlikovanje, prilagodljivost in 
pogojevanje pri dodeljevanju pomoči; 
ugotavlja, da bi morala biti pomoč EU 
kljub doslednem upoštevanju finančnih 
pravil EU zlahka dostopna, prizadevanja za 
odličnost pa ne bi smel ovirati tog okvir;

Or. en

Predlog spremembe 59
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k iskanju ustreznega 
ravnovesja med vzhodnim in južnim 
sosedstvom, kjer so nedavni dogodki v 
severni Afriki spomnili na strateški pomen 
razvoja in ogromne potrebe po njem;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)



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

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. vztraja, da je treba o evropski sosedski 
politiki razmišljati v optiki 
makroregionalne strategije, ki na 
regionalni ravni usklajuje ukrepe EU in 
ukrepe držav članic; na evro-sredozemski 
ravni bi bilo sinergijo treba zagotoviti med 
takšno strategijo in večstranskimi projekti, 
ki so bili začeti v okviru Unije za 
Sredozemlje, kot so načrt za sončno 
energijo v Sredozemlju, civilna zaščita, 
pomorske avtoceste ali odpravljanje 
onesnaženja Sredozemlja.

Or. fr


