
PA\893778ET.doc PE483.709v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2011/0405(COD)

2.4.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Saaja: väliskomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Arvamuse koostaja: Konrad Szymański



PE483.709v01-00 2/7 PA\893778ET.doc

ET

PA_Legam



PA\893778ET.doc 3/7 PE483.709v01-00

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Energiavarustuse kindlus on 
Euroopa energiapoliitika põhielement ja 
eriti tähtis on koostöö naaberriikidega, 
mis põhineb turgude reguleeritud 
integreerimisel ning ressursside ja 
transiidi marsruutide mitmekesistamisel. 
Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 194, energiaühenduse 
asutamislepingule, energiaharta lepingule 
ja selle transiidiprotokollile, elektri- ja 
gaasituru kolmanda õigusaktide paketi 
eeskirjadele ning energiavarustuse 
kindlust ja rahvusvahelist koostööd 
käsitlevale komisjoni teatisele peaks 
käesolev määrus toetama kõnealuste 
eesmärkide saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Naaberriikidega tehtav stabiilne 
koostöö energia ja ressursside vallas, mis 
on kooskõlas liidu siseturueeskirjadega, 
aitab suurendada liidu energia- ja 
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ressursside julgeolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) Võttes arvesse asjaolu, et Euroopa 
Ülemkogu seadis elektrienergia ja gaasi 
siseturu väljakujundamise lõpptähtajaks 
2014. aasta, tuleb selle poliitika 
välismõõdet täielikult ja järjekindlalt 
arendada ning kõige asjakohasem vahend 
selle saavutamiseks on naaberriikidega 
sõlmitavad partnerluslepingud.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kliimamuutustega võitlemine on liidu 
jaoks väga oluline ülesanne ning selles 
vallas on vaja kiiresti tegutseda
rahvusvahelisel tasandil. Komisjoni 2011. 
aasta juuni mitmeaastase 
finantsraamistiku teatises on märgitud 
kavatsus suurendada liidu eelarve 
kliimaga seotud osa vähemalt 20 % ning
käesolev määrus peaks aitama seda 
eesmärki täita.

(20) Kliimamuutustega võitlemine on üks 
ülesandeid, mis eeldab tõelist tegutsemist
rahvusvahelisel tasandil. Käesolev määrus 
peaks aitama seda eesmärki täita laiema 
poliitika raames, mis on suunatud sellele, 
et edendada piiriüleselt igasuguseid 
energialahendusi, mille abil on võimalik 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh 
õigusaktide ühtlustamine liidu ja muude 
asjakohaste normidega ja nendele 
lähendamine, seotud institutsioonide 
väljaarendamine ja investeeringud, 
eelkõige võrkudevahelistesse 
ühendustesse;

(b) järkjärgulise integratsiooni poole 
püüdlemine Euroopa Liidu siseturul ning 
tõhusa sektoripõhise ja mitmeid sektoreid 
hõlmava koostöö arendamine, sh 
õigusaktide ühtlustamine liidu ja muude 
asjakohaste normidega ja nendele 
lähendamine, seotud institutsioonide 
väljaarendamine ja investeeringud, 
eelkõige võrkudevahelistesse ühendustesse, 
mille eesmärk on tugevdada 
energiavarustusahelate mitmekesistamist 
ja energiaturgude edasist 
liberaliseerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) energiaühenduse asutamislepingus 
ja energiaharta lepingus ning selle 
transiidiprotokollis sätestatud eesmärkide 
edendamine, toetades idapoolsete 
partnerriikide ühinemist energiaühenduse 
asutamislepinguga ning energiaharta 
lepingu ja selle transiidiprotokolli 
ratifitseerimist kõikide partnerriikide ja 
Venemaa Föderatsiooni poolt. 

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas 
tööhõive tase.

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, b a, c ja d puhul vajaduse korral selle 
alusel, mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, asjakohaste ELi 
õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute 
rakendamise olukorda, kaubavooge, 
näitajad, mille abil on võimalik mõõta 
riigisiseseid majanduslikke erinevusi, 
sealhulgas tööhõive tase.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerlus- ja koostöölepingud, 
assotsieerimislepingud ning muud kehtivad 
või tulevased lepingud, millega 
kehtestatakse suhted partnerriikidega, 
asjakohased teatised, nõukogu järeldused ja 
Euroopa Parlamendi resolutsioonid, samuti 
ministrite ja partnerriikide kohtumistel 
tehtud asjakohased järeldused 
moodustavad üldise poliitikaraamistiku 

1. Partnerlus- ja koostöölepingud, 
assotsieerimislepingud ning muud kehtivad 
või tulevased lepingud, millega 
kehtestatakse suhted partnerriikidega, 
eelkõige energiaühenduse asutamisleping 
ja energiaharta leping ning selle 
transiidiprotokoll, asjakohased teatised, 
nõukogu järeldused ja Euroopa Parlamendi 
resolutsioonid, samuti ministrite ja 
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käesoleva määruse kohaste liidu 
programmide koostamiseks ja 
rakendamiseks.

partnerriikide kohtumistel tehtud 
asjakohased järeldused moodustavad üldise 
poliitikaraamistiku käesoleva määruse 
kohaste liidu programmide koostamiseks ja 
rakendamiseks.

Or. en


