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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az energiaellátás biztonsága az 
európai energiapolitika központi eleme, és 
rendkívül fontos a piacszabályozási 
integráción, az erőforrások és a 
tranzitútvonalak diverzifikálásán alapuló 
együttműködés a szomszédos országokkal. 
E rendeletnek támogatnia kell az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 194. 
cikke, az Energiaközösségről szóló 
szerződés, az Energia Charta Egyezmény 
és tranzitról szóló jegyzőkönyve, A 
villamos energia és a földgáz piacára 
vonatkozó harmadik intézkedéscsomag, 
valamint a Bizottságnak az energiaellátás 
biztonságáról és a nemzetközi 
együttműködésről szóló közleménye 
értelmében vállalt célok elérését.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) A szomszédos országokkal az 
energia és az erőforrások területén 
folytatott együttműködés stabil kerete, 
amely összhangban áll az Unió belső piaci 
szabályaival, hozzájárul az Unió energia-
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és erőforrás-biztonságának fokozásához.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19c) Figyelembe véve, hogy az Európai 
Tanács 2014-et határozta meg a villamos 
energia és gáz tekintetében a belső piac 
megvalósításának határidejéül, e politikák 
külső dimenzióját teljes mértékben és 
következetesen fejleszteni kell, ennek 
eléréséhez pedig a legmegfelelőbb 
eszközök a szomszédos országokkal kötött 
partnerségi megállapodások.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem
az Unió előtt álló nagy kihívások egyike,
és sürgős nemzetközi fellépésre van 
szükség. A Bizottság többéves pénzügyi 
keretről szóló, 2011. júniusi 
közleményében ismertetett szándéknak 
megfelelően, mely szerint az Unió 
költségvetésében legalább 20%-ra kell 
növelni az éghajlatváltozással kapcsolatos 
összegek arányát, ennek a rendeletnek is
hozzá kell járulnia ehhez a célkitűzéshez.

(20) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem a
kihívások egyike, amellyel szemben valódi
nemzetközi fellépésre van szükség. Ennek 
a rendeletnek hozzá kell járulnia ehhez a 
célkitűzéshez egy olyan szélesebb politika 
részeként, amelynek célja az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást csökkentő 
valamennyi energetikai megoldás 
határokon átnyúló előmozdítása.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés és az Unióhoz és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként a hálózati összeköttetések területén;

b) az Unió belső piacába való fokozatos 
integráció és megerősített ágazati és 
ágazatokat átfogó együttműködés 
megvalósítása, többek között jogszabály-
közelítés és az Unióhoz és más vonatkozó 
nemzetközi normákhoz közelítő 
szabályozási konvergencia, kapcsolódó 
intézményfejlesztés és beruházások útján, 
főként hálózati összeköttetések területén, 
az energiaellátási láncok 
diverzifikációjának megerősítése és az 
energiapiacok további liberalizációja 
céljával;

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az Energiaközösségről szóló 
szerződésben, valamint az Energia Charta 
Egyezményben és tranzitról szóló 
jegyzőkönyvében meghatározott célok 
hangsúlyozása, szorgalmazva, hogy a 
keleti partnerországok csatlakozzanak az 
Energiaközösségről szóló szerződéshez, és 
hogy valamennyi partnerország és az 
Orosz Föderáció ratifikálja az Energia 
Charta Egyezményt és tranzitról szóló 
jegyzőkönyvét; 

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a 
(2) bekezdés b), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé a többek közt a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a kereskedelmi forgalom, 
a belső gazdasági különbségek, köztük a 
foglalkoztatási szintek mérését lehetővé 
tevő mutatók.

(3) E célkitűzések megvalósítását a 
szakpolitika végrehajtásáról szóló, 
vonatkozó periodikus uniós jelentések 
alapján fogják mérni. Az értékelés a (2) 
bekezdés a), d) és e) pontja tekintetében 
nemzetközi szervezetek és más érintett 
szervek által kidolgozott mutatók alapján; a 
(2) bekezdés b), ba), c) és d) pontja 
tekintetében adott esetben az uniós 
szabályozási keret partnerország általi 
átvétele alapján; a (2) bekezdés c) és f) 
pontja tekintetében pedig számos 
vonatkozó megállapodás és 
együttműködési fellépés alapján történik. A 
mutatók közé a többek közt a következők 
tartoznak majd: megfelelően nyomon 
követett demokratikus választások, a 
korrupció szintje, a vonatkozó uniós 
jogszabályok és nemzetközi szerződések 
végrehajtásának állása, a kereskedelmi 
forgalom, a belső gazdasági különbségek, 
köztük a foglalkoztatási szintek mérését 
lehetővé tevő mutatók.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A partnerségi és együttműködési 
megállapodások, a társulási 
megállapodások és a partnerországokkal 
kapcsolatot létesítő más létező vagy 

(1) A partnerségi és együttműködési 
megállapodások, a társulási 
megállapodások és a partnerországokkal 
kapcsolatot létesítő más létező vagy 
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jövőbeli megállapodások, a kapcsolódó 
közlemények, a tanácsi következtetések és 
az európai parlamenti állásfoglalások, 
valamint a partnerországokkal tartott 
miniszteri találkozók kapcsolódó 
következtetései képezik az általános 
politikai keretet a jelen megállapodás 
alapján nyújtott uniós támogatások 
programozásához és végrehajtásához.

jövőbeli megállapodások, különös 
tekintettel az Energiaközösségről szóló 
szerződésre, valamint az Energia Charta 
Egyezményre és tranzitról szóló 
jegyzőkönyvére, a kapcsolódó 
közlemények, a tanácsi következtetések és 
az európai parlamenti állásfoglalások, 
valamint a partnerországokkal tartott 
miniszteri találkozók kapcsolódó 
következtetései képezik az általános 
politikai keretet a jelen megállapodás 
alapján nyújtott uniós támogatások 
programozásához és végrehajtásához.

Or. en


