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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Energiforsyningssikkerhed er det 
centrale element i den europæiske 
energipolitik, hvor samarbejdet med 
nabolandene på grundlag af en integreret 
markedsregulering, diversificering af 
ressourcerne og transitruterne er af den 
allerstørste betydning. I overensstemmelse 
med artikel 194 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
traktaten om energifællesskabet, 
energichartertraktaten og dens 
transitprotokol, bestemmelserne i den 
tredje pakke om markederne for 
elektricitet og naturgas og 
Kommissionens meddelelse om 
energiforsyningssikkerhed og 
internationalt samarbejde bør denne 
forordning bidrage til opnåelsen af disse 
mål

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) En stabil ramme om energi- og 
ressourcesamarbejdet med nabolandene, 
som er i tråd med Unionens regler for det 
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indre marked, vil bidrage til en forbedring 
af Unionens energi- og 
ressourcesikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19c) I betragtning af, at Det Europæiske 
Råd har sat 2014 som fristen for 
gennemførelsen af det indre marked for 
elektricitet og gas, skal de ydre 
dimensioner for denne politik udvikles 
fuldt ud og konsistent, og 
partnerskabsaftalerne med nabolandene 
er de mest egnede instrumenter til at opnå 
dette.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Bekæmpelse af klimaændringerne er 
en af de store udfordringer, Unionen står 
over for, og der er et pressende behov for 
en indsats på internationalt plan. I 
overensstemmelse med 
hensigtserklæringerne i Kommissionens 
meddelelse fra juni 2011 om den flerårige 
finansielle ramme om at øge den 
klimarelaterede andel af EU-budgettet til 
mindst 20 % bør denne forordning bidrage 
til dette mål.

(20) Bekæmpelse af klimaændringerne er 
en af de udfordringer, over for hvilke der 
er behov for en egentlig international 
indsats. Denne forordning bør bidrage til 
dette mål som en del af en bredere politik, 
der er rettet mod en tværnational støtte til 
alle slags energiløsninger, som har 
potentiale til at reducere 
drivhusgasudledningerne.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre en gradvis integration på 
Unionens indre marked og et øget 
sektorsamarbejde og samarbejde på tværs 
af sektorer, bl.a. via en lovgivningsmæssig 
tilnærmelse og harmonisering af reglerne 
til EU-standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af de 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles net

b) at sikre en gradvis integration på 
Unionens indre marked og et øget 
sektorsamarbejde og samarbejde på tværs 
af sektorer, bl.a. via en lovgivningsmæssig 
tilnærmelse og harmonisering af reglerne 
til EU-standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af de 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles net med henblik på en 
styrkelse af diversificeringen af 
energiforsyningskæderne og en yderligere 
liberalisering af energimarkederne

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at udvide målene for traktaten om 
energifællesskabet og 
energichartertraktaten og dens 
transitprotokol ved at arbejde for, at de 
østlige partnerlande tiltræder den 
førstnævnte, og alle partnerlande og Den 
Russiske Føderation ratificerer den 
sidstnævnte

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, 
litra b), c) og d), ved hjælp af 
partnerlandenes tilpasning til Unionens 
retsforskrifter i det omfang, det er relevant, 
hvad angår stk. 2, litra c) og f), ved hjælp 
af en række relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder beskæftigelsesniveauet.

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, 
litra b), ba), c) og d), ved hjælp af 
partnerlandenes tilpasning til Unionens 
retsforskrifter i det omfang, det er relevant, 
hvad angår stk. 2, litra c) og f), ved hjælp 
af en række relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
status for gennemførelsen af relevant EU-
lovgivning og internationale traktater, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder beskæftigelsesniveauet.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Partnerskabs- og samarbejdsaftalerne, 
associeringsaftalerne og andre eksisterende 
og fremtidige aftaler, der fastsætter 
bestemmelser om forbindelserne til 
partnerlandene, tilsvarende meddelelser, 
Rådets konklusioner og Europa-
Parlamentets beslutninger samt relevante 
konklusioner af ministermøder med 
partnerlandene skal bidrage til den 

1. Partnerskabs- og samarbejdsaftalerne, 
associeringsaftalerne og andre eksisterende 
og fremtidige aftaler, der fastsætter 
bestemmelser om forbindelserne til 
partnerlandene, med særlig fokus på 
traktaten om energifællesskabet og 
energichartertraktaten og dens 
transitprotokol, tilsvarende meddelelser, 
Rådets konklusioner og Europa-
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overordnede politiske ramme for 
programmeringen og gennemførelsen af 
EU-støtten inden for rammerne af denne 
forordning.

Parlamentets beslutninger samt relevante 
konklusioner af ministermøder med 
partnerlandene skal bidrage til den 
overordnede politiske ramme for 
programmeringen og gennemførelsen af 
EU-støtten inden for rammerne af denne 
forordning.

Or. en


