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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού αποτελεί το βασικό στοιχείο 
της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, 
για το οποίο η συνεργασία με τις 
γειτονικές χώρες, με βάση την 
ολοκλήρωση των ρυθμίσεων της αγοράς, 
η διαφοροποίηση των πόρων και οι οδοί 
διαμετακόμισης, είναι υψίστης σημασίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 194 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τη Συνθήκη για την Ενεργειακή 
Κοινότητα, τη Συνθήκη για το Χάρτη 
Ενέργειας και το συνημμένο Πρωτόκολλο 
Διαμετακόμισης, τους κανόνες της τρίτης 
δέσμης μέτρων για τις αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου και την 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία, ο 
παρόν κανονισμός θα πρέπει να στηρίξει 
την επίτευξη αυτών των στόχων.

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας 
στον τομέα της ενέργειας και των πόρων 
με τις γειτονικές χώρες, σύμφωνο προς 
τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
και των πόρων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε το 2014 
ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου, οι εξωτερικές 
διαστάσεις αυτών των πολιτικών πρέπει 
να αναπτύσσονται πλήρως και με 
συνέπεια, οι δε συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης με τις γειτονικές χώρες είναι τα 
πλέον ενδεδειγμένα μέσα για την επίτευξη 
αυτού του στόχου.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος είναι μία από τις μεγάλες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και χρειάζεται επείγουσα διεθνής δράση.
Σύμφωνα με το στόχο που αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το
ΠΔΠ του Ιουνίου 2011 για την αύξηση 
του συναφούς με το κλίμα ποσοστού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στο 20% 
τουλάχιστον , ο παρών κανονισμός 
αναμένεται να συμβάλει στον εν λόγω 
στόχο.

(20) Η καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος είναι μία από τις προκλήσεις σε 
σχέση με την οποία χρειάζεται
πραγματική διεθνής δράση. Ο παρών 
κανονισμός αναμένεται να συμβάλει στον 
εν λόγω στόχο ως μέρος μιας ευρύτερης 
πολιτικής που αποσκοπεί σε 
διασυνοριακή προώθηση όλων των ειδών 
των ενεργειακών λύσεων που έχουν το 
δυναμικό να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης 
στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και 
στην ενίσχυση της τομεακής και 
διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω νομοθετικής προσέγγισης και 
κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα 
της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή 
πρότυπα, στην οικοδόμηση θεσμών και 
στην πραγματοποίηση των σχετικών 
επενδύσεων, ιδίως στον τομέα των 
διασυνδέσεων,

(β) στην επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης 
στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και 
στην ενίσχυση της τομεακής και 
διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω νομοθετικής προσέγγισης και 
κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα 
της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή 
πρότυπα, στην οικοδόμηση θεσμών και 
στην πραγματοποίηση των σχετικών 
επενδύσεων, ιδίως στον τομέα των 
διασυνδέσεων με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης των αλυσίδων 
ενεργειακού εφοδιασμού και την 
περαιτέρω ελευθέρωση των αγορών 
ενέργειας,

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) στην ενίσχυση των στόχων της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα 
και της Συνθήκης για το Χάρτη 
Ενέργειας και του συνημμένου 
Πρωτόκολλου Διαμετακόμισης 
επιδιώκοντας την προσχώρηση των 
ανατολικών χωρών εταίρων στην πρώτη 
και την επικύρωση από όλες τις χώρες 
εταίρους και την Ρωσική Ομοσπονδία 
της δεύτερης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επίτευξη των στόχων αυτών μετράται 
χρησιμοποιώντας κυρίως τις σχετικές 
περιοδικές αναφορές της ΕΕ για την 
υλοποίηση της πολιτικής και για τα 
στοιχεία (α), (δ) και (ε) της παραγράφου 2, 
τους σχετικούς δείκτες που ορίζονται από 
διεθνείς οργανισμούς και άλλα σχετικά 
όργανα· για τα στοιχεία (β), (γ) και (δ) της 
παραγράφου 2, την υιοθέτηση, κατά 
περίπτωση, του κανονιστικού πλαισίου της 
ΕΕ από τις χώρες εταίρους · για τα 
στοιχεία (γ) και (στ) της παραγράφου 2, 
τον αριθμό των σχετικών συμφωνιών και 
δράσεων συνεργασίας. Οι δείκτες θα 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιόπιστες 
εκλογές, οι οποίες υποβάλλονται σε 
κατάλληλη παρακολούθηση, επίπεδο 

3. Η επίτευξη των στόχων αυτών μετράται 
χρησιμοποιώντας κυρίως τις σχετικές 
περιοδικές αναφορές της ΕΕ για την 
υλοποίηση της πολιτικής και για τα 
στοιχεία (α), (δ) και (ε) της παραγράφου 2, 
τους σχετικούς δείκτες που ορίζονται από 
διεθνείς οργανισμούς και άλλα σχετικά 
όργανα· για τα στοιχεία (β), (βα), (γ) και 
(δ) της παραγράφου 2, την υιοθέτηση, 
κατά περίπτωση, του κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ από τις χώρες εταίρους· 
για τα στοιχεία (γ) και (στ) της 
παραγράφου 2, τον αριθμό των σχετικών 
συμφωνιών και δράσεων συνεργασίας. Οι 
δείκτες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
αξιόπιστες εκλογές, οι οποίες 
υποβάλλονται σε κατάλληλη 
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διαφθοράς, εμπορικές συναλλαγές, δείκτες 
που επιτρέπουν τη μέτρηση εσωτερικών 
οικονομικών διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
απασχόλησης.

παρακολούθηση, επίπεδο διαφθοράς, 
πρόοδο της εφαρμογής των σχετικών 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ και των 
διεθνών συνθηκών, εμπορικές 
συναλλαγές, δείκτες που επιτρέπουν τη 
μέτρηση εσωτερικών οικονομικών 
διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπέδων απασχόλησης.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το γενικό πολιτικό πλαίσιο για τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή της 
στήριξης της Ένωσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού καθορίζεται από τις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, από τις συμφωνίες σύνδεσης 
και από οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη ή 
μελλοντική συμφωνία που καθορίζει τις 
σχέσεις με τις χώρες εταίρους, από τις 
αντίστοιχες ανακοινώσεις, τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου και τα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς και από τα σχετικά 
συμπεράσματα των υπουργικών 
συσκέψεων με τις χώρες εταίρους.

1. Το γενικό πολιτικό πλαίσιο για τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή της 
στήριξης της Ένωσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού καθορίζεται από τις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, από τις συμφωνίες σύνδεσης 
και από οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη ή 
μελλοντική συμφωνία που καθορίζει τις 
σχέσεις με τις χώρες εταίρους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη Συνθήκη για την 
Ενεργειακή Κοινότητα και στη Συνθήκη 
για το Χάρτη Ενέργειας και το συνημμένο 
Πρωτόκολλο Διαμετακόμισης, από τις 
αντίστοιχες ανακοινώσεις, τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου και τα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς και από τα σχετικά 
συμπεράσματα των υπουργικών 
συσκέψεων με τις χώρες εταίρους.
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