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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų 
komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) energijos tiekimo saugumas yra 
pagrindinė Europos energetikos politikos 
dalis, kurios svarbiausi tikslai – rinkos 
reguliavimo integracija grindžiamas 
bendradarbiavimas su kaimyninėmis 
šalimis ir išteklių bei tranzito maršrutų 
įvairinimas. Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 194 straipsnį, Energijos 
bendrijos sutartį, Energijos chartijos 
sutartį ir jos Tranzito protokolą, elektros 
energijos ir dujų rinkoms taikomas 
trečiojo teisės aktų rinkinio nuostatas ir 
Komisijos komunikatą dėl energijos 
tiekimo saugumo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo šiuo reglamentu turėtų 
būti remiamas minėtų tikslų 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) stabilia bendradarbiavimo su 
kaimyninėmis šalimis energijos ir išteklių 
klausimais sistema, derančia su Sąjungos 
vidaus rinkos taisyklėmis, stiprinamas 
Sąjungos energetinis ir išteklių 
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saugumas;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) atsižvelgiant į tai, kad kaip galutinį 
terminą elektros energijos ir dujų vidaus 
rinkos kūrimui užbaigti Taryba nustatė 
2014 m., reikia visapusiškai ir nuosekliai 
plėtoti šių politikos sričių išorės aspektus, 
o tinkamiausia priemonė tam pasiekti –
partnerystės susitarimai su kaimyninėmis 
šalimis;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kova su klimato kaita yra vienas
didžiulių Sąjungos laukiančių uždavinių, 
todėl reikalingi skubūs tarptautiniai 
veiksmai. Atsižvelgiant į 2011 m. birželio 
mėn. Komisijos DFP komunikate 
pareikštą ketinimą didinti su klimatu 
susijusią Sąjungos biudžeto dalį bent iki 
20 proc., šis reglamentas turėtų padėti 
siekti šio tikslo;

(20) kova su klimato kaita yra vienas 
laukiančių uždavinių, todėl reikalingi 
užtikrinti tarptautiniai veiksmai. Šiuo 
reglamentu, kaip platesnio pobūdžio 
politikos, kuria siekiama skirtingose 
valstybėse narėse skatinti visus su 
energija susijusius sprendimus, kuriuos 
taikant būtų galima sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, 
dalimi, turėtų būti padedama siekti šio 
tikslo;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos 
vidaus rinką ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita 
ko, derinant teisės aktus ir priartinant 
reglamentavimą prie Sąjungos ir kitų 
atitinkamų tarptautinių standartų, susijusių 
su institucijų stiprinimu ir investicijomis, 
visų pirma tarpusavio ryšių srityje;

b) siekti laipsniškos integracijos į Sąjungos 
vidaus rinką ir tvirtesnio sektoriaus ir 
įvairių sektorių bendradarbiavimo, be kita 
ko, derinant teisės aktus ir priartinant 
reglamentavimą prie Sąjungos ir kitų 
atitinkamų tarptautinių standartų, susijusių 
su institucijų stiprinimu ir investicijomis, 
visų pirma tarpusavio ryšių, kuriais 
siekiama įvairinti energijos tiekimo 
grandines ir toliau liberalizuoti energijos 
rinką, srityje;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) stiprinti Energijos bendrijos sutarties 
ir Energijos chartijos sutarties bei jos 
Tranzito protokolo tikslus prie pirmosios 
sutarties siekiant prijungti daugiau 
rytinių šalių partnerių bei visoms šalims 
partnerėms ir Rusijos Federacijai 
ratifikuojant antrąją sutartį;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį.

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, ba, c ir d punktų 
atžvilgiu vertinama pagal tai, kaip šalys 
partnerės tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, atitinkamų ES teisės aktų 
ir tarptautinių sutarčių įgyvendinimo 
padėtį, prekybos srautus, taip pat rodiklius, 
pagal kuriuos bus galima vertinti vidaus 
ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paramos pagal šį reglamentą planavimo 
ir įgyvendinimo bendrą politikos struktūrą 
sudaro partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimai, asociacijos susitarimai ir kiti 
esami arba būsimi susitarimai, kuriais 
nustatomi santykiai su šalimis partnerėmis, 
atitinkami komunikatai, Tarybos išvados ir 
Europos Parlamento rezoliucijos, taip pat 
atitinkamos ministrų susitikimų su šalimis 

1. Paramos pagal šį reglamentą planavimo 
ir įgyvendinimo bendrą politikos struktūrą 
sudaro partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimai, asociacijos susitarimai ir kiti 
esami arba būsimi susitarimai, kuriais 
nustatomi santykiai su šalimis partnerėmis, 
ypač Energijos bendrijos sutartis ir 
Energijos chartijos sutartis bei jos 
Tranzito protokolas, atitinkami 
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partnerėmis išvados. komunikatai, Tarybos išvados ir Europos 
Parlamento rezoliucijos, taip pat 
atitinkamos ministrų susitikimų su šalimis 
partnerėmis išvados.

Or. en


