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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
външни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Сигурността на енергийните 
доставки представлява ключов 
елемент от европейската енергийна 
политика, за която 
сътрудничеството със съседните 
държави, основаващо се на пазарно 
регулираната интеграция, 
диверсификацията на източниците и 
транзитните маршрути, имат 
изключително значение. В 
съответствие с член 194 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, Договора за създаване на 
Енергийна общност, Договора за 
енергийната харта и Транзитния 
протокол към него, правилата на 
Третия пакет за пазарите на 
електроенергия и газ и Съобщението 
на Комисията относно сигурността 
на енергийните доставки, 
настоящият регламент следва да 
подкрепя постигането на тези цели.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Една стабилна рамка за 
сътрудничество в областта на 
енергетиката и ресурсите със 
съседните държави, която 
съответства на правилата на 
вътрешния пазар на Съюза, допринася 
за засилване на неговата енергийна и 
ресурсна сигурност.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19в) Като взема предвид, че 
Европейският съвет определи 2014 г. 
като краен срок за доизграждането на 
вътрешния пазар на електроенергия и 
газ, външните измерения на тези 
политики трябва да бъдат изцяло и 
последователно разработени, за 
постигането на което най-подходящи 
инструменти представляват 
партньорските споразумения със 
съседните държави.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Борбата с изменението на климата е 
едно от големите предизвикателства, 
пред които е изправен Съюзът, и са 
необходими спешни международни 
мерки. В съответствие с 
намерението, заявено в съобщението 
на Комисията за МФР от юни 2011 г., 
за увеличаване на свързания с 
климата дял от бюджета на Съюза 
до поне 20 %, настоящият регламент 
следва да допринесе за постигането на 
тази цел.

(20) Борбата с изменението на климата е 
едно от предизвикателствата по 
отношение на които са необходими 
истински международни мерки 
Настоящият регламент следва да 
допринесе за постигането на тази цел 
като част от по-широка политика, 
насочена към трансграничното 
насърчаване на всички видове 
енергийни решения, които имат 
потенциал за намаляване на 
емисиите на парникови газове.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) постигане на постепенна интеграция 
във вътрешния пазар на Съюза и 
засилено секторно и междусекторно 
сътрудничество, включително чрез 
сближаване на законодателството и 
сближаване на нормативните уредби със 
стандартите на Съюза и други 
приложими международни стандарти, 
свързани с институционалното 
изграждане и инвестициите, особено в 
междусистемните връзки;

б) постигане на постепенна интеграция 
във вътрешния пазар на Съюза и 
засилено секторно и междусекторно 
сътрудничество, включително чрез 
сближаване на законодателството и 
сближаване на нормативните уредби със 
стандартите на Съюза и други 
приложими международни стандарти, 
свързани с институционалното 
изграждане и инвестициите, особено в 
междусистемните връзки, целящи 
диверсификацията на веригите за 
доставки на енергия и по-
нататъшното либерализиране на 
енергийните пазари;

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) укрепване на целите на Договора 
за създаване на Енергийна общност и 
Договора за енергийната харта и 
Транзитния протокол към него, чрез 
стремеж за присъединяване на 
държавите от Източното 
партньорство към първия и 
ратификация от всички партньорски 
държави и от Руската федерация на 
втория;

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), ба), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
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ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително нивата на 
заетост.

ниво на корупцията, текущо състояние 
по прилагането на съответните 
закони на ЕС и международни 
договори, търговски потоци, показатели, 
позволяващи измерването на 
вътрешните икономически неравенства, 
включително нивата на заетост.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, споразуменията за 
асоцииране и другите съществуващи 
или бъдещи споразумения, които 
установяват взаимоотношения с 
партньорските държави, съответните 
съобщения, заключения на Съвета и 
резолюции на Европейския парламент, 
както и съответните заключения от 
срещи на ниво министри с 
партньорските държави представляват 
общата рамка на политиката за 
програмиране и изпълнение на 
подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент.

1. Споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, споразуменията за 
асоцииране и другите съществуващи 
или бъдещи споразумения, които 
установяват взаимоотношения с 
партньорските държави, като по-
специално се набляга върху Договора 
за създаване на Енергийна общност  и 
Договора за енергийната харта и 
Транзитния протокол към него, 
съответните съобщения, заключения на 
Съвета и резолюции на Европейския 
парламент, както и съответните 
заключения от срещи на ниво министри 
с партньорските държави представляват 
общата рамка на политиката за 
програмиране и изпълнение на 
подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент.

Or. en


