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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Energian toimitusvarmuus on 
Euroopan energiapolitiikan keskeinen 
osatekijä, ja erittäin tärkeää on 
naapurimaiden kanssa tehtävä yhteistyö, 
joka perustuu markkinoiden säänneltyyn 
yhdentymiseen sekä resurssien ja 
kuljetusreittien monipuolistamiseen.  
Tämän asetuksen olisi tuettava näiden 
tavoitteiden toteutumista Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
194 artiklan, energiayhteisön 
perustamissopimuksen, 
energiaperuskirjan ja sen 
kauttakulkupöytäkirjan, kolmannen 
energia- ja kaasumarkkinapaketin sekä 
energian toimitusvarmuudesta ja 
kansainvälisestä yhteistyöstä annetun 
komission tiedonannon mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Naapurimaiden kanssa tehtävä 
vakaa energia- ja resurssiyhteistyö, joka 
on sopusoinnussa unionin 
sisämarkkinasääntöjen kanssa, auttaa 
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lisäämään unionin energia- ja 
resurssivarmuutta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) Kun otetaan huomioon, että 
Eurooppa-neuvosto on asettanut vuoden 
2014 sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden 
toteutumisen takarajaksi, näiden 
toimintalinjojen ulkoista ulottuvuutta on 
kehitettävä täysimääräisesti ja 
johdonmukaisesti, ja asianmukaisin 
väline tavoitteen saavuttamiseksi ovat 
naapurimaiden kanssa tehtävät 
kumppanuussopimukset.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ilmastonmuutoksen torjunta on 
suurimpia unionin kohtaamia haasteita, 
ja siihen vastaamiseksi tarvitaan 
kiireellisesti kansainvälisiä toimia. Kesällä 
2011 annettuun, monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan komission 
tiedonantoon on kirjattu aikomus 
korottaa unionin talousarvion 
ilmastonmuutosmäärärahojen osuus 
vähintään 20 prosenttiin. Tällä asetuksella 
olisi myötävaikutettava kyseiseen 
päämäärään.

(20) Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi 
haasteista, johon vastaamiseksi tarvitaan 
aidosti kansainvälisiä toimia. Tällä 
asetuksella olisi myötävaikutettava 
kyseiseen päämäärään osana laajempaa
politiikkaa, jonka tavoitteena on tukea 
rajat ylittävästi kaikenlaisia 
energiaratkaisuja, joiden avulla on 
mahdollista vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä.
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Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen 
unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä
ja sääntelyä unionin ja muihin 
kansainvälisiin normeihin, rakentamalla 
tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla 
erityisesti verkkoyhteyksiin;

b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen 
unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä 
ja sääntelyä unionin ja muihin 
kansainvälisiin normeihin, rakentamalla 
tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla 
erityisesti verkkoyhteyksiin tavoitteena 
monipuolistaa edelleen 
energiantoimitusketjuja ja vapauttaa 
edelleen energiamarkkinoita;

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tehostamaan energiayhteisön 
perustamissopimuksessa ja 
energiaperuskirjassa ja sen 
kauttakulkupöytäkirjassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamista kannustamalla 
itäisiä kumppanimaita liittymään 
energiayhteisön perustamissopimukseen 
ja kaikkia kumppanimaita ja Venäjän 
federaatiota ratifioimaan 
energiaperuskirjan ja sen 
kauttakulkupöytäkirjan; 

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja 
d alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 
2 kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, b a, 
c ja d alakohdan osalta EU:n 
sääntelykehyksen käyttöönottoa 
kumppanimaissa; ja 2 kohdan c ja 
f alakohdan osalta asiaa koskevien 
sopimusten ja yhteistyötoimien määrää. 
Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, relevanttien unionin 
säädösten ja kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanon tilanne, kauppavirrat ja 
sisäistä taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisen poliittisen kehyksen tämän 
asetuksen nojalla annettavan unionin tuen 
ohjelmointia ja täytäntöönpanoa varten 
muodostavat kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, 
assosiaatiosopimukset ja muut voimassa 
olevat tai tulevat sopimukset, joilla luodaan 
suhteet kumppanimaihin, vastaavat 

1. Yleisen poliittisen kehyksen tämän 
asetuksen nojalla annettavan unionin tuen 
ohjelmointia ja täytäntöönpanoa varten 
muodostavat kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, 
assosiaatiosopimukset ja muut voimassa 
olevat tai tulevat sopimukset, joilla luodaan 
suhteet kumppanimaihin, erityisesti 
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tiedonannot, neuvoston päätelmät ja 
Euroopan parlamentin päätöslauselmat 
sekä kumppanimaiden kanssa pidettävien 
ministerikokousten päätelmät.

energiayhteisön perustamissopimus ja 
energiaperuskirja ja sen 
kauttakulkupöytäkirja, vastaavat 
tiedonannot, neuvoston päätelmät ja 
Euroopan parlamentin päätöslauselmat 
sekä kumppanimaiden kanssa pidettävien 
ministerikokousten päätelmät.

Or. en


