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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Energoapgādes drošība ir Eiropas 
enerģētikas politikas svarīgākais 
elements, un sadarbība ar kaimiņvalstīm, 
kas balstīta uz tirgus regulācijas 
integrēšanu un resursu un pārvades ceļu 
dažādošanu, ir ārkārtīgi svarīga. Saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 194. pantu, Enerģētikas kopienas 
līgumu, Enerģētikas hartas nolīgumu un 
tā tranzīta protokolu, elektroenerģijas un 
gāzes tirgu trešās paketes noteikumiem un 
Komisijas paziņojumu par energoapgādes 
drošību un starptautisko sadarbību šai 
regulai vajadzētu atbalstīt šo mērķu 
sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Stabila, Savienības iekšējā tirgus 
noteikumiem atbilstoša sistēma sadarbībai 
ar kaimiņvalstīm enerģētikas un resursu 
izmantošanas jomā sekmē Savienības 
energoapgādes un resursu drošību.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19c) Ņemot vērā to, ka Eiropadome ir 
noteikusi, ka 2014. gadā ir jāpabeidz 
elektroenerģijas un gāzes iekšējā tirgus 
izveide, pilnībā un konsekventi jāizveido 
šo politikas jomu ārējās dimensijas, un 
partnerības nolīgumi ar kaimiņvalstīm ir 
vispiemērotākais instruments, lai to 
izdarītu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Cīņa pret klimata pārmaiņām ir viens 
no būtiskajiem Savienības jautājumiem, 
kura risināšanai nepieciešama steidzama
rīcība starptautiskajā līmenī. Atbilstoši 
nodomam, kas paziņots Komisijas 
2011. gada jūnija DFS paziņojumā un 
paredz budžeta līdzekļu proporcionālās 
daļas palielināšanu ar klimatu 
sasaistītiem jautājumiem līdz vismaz 
20 %, šai regulai būtu jāveicina šā mērķa 
īstenošana.

(20) Cīņa pret klimata pārmaiņām ir viens 
no tiem jautājumiem, kura risināšanai 
nepieciešama patiesa rīcība starptautiskajā 
līmenī. Šai regulai būtu jāveicina šā mērķa 
īstenošana, kļūstot par daļu no plašākas 
politikas, kuras mērķis ir pārrobežu 
līmenī veicināt visu veidu enerģētikas 
risinājumus, ar kuriem ir iespējams 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nodrošināt pakāpenisku integrāciju 
Savienības iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru 
un starpnozaru sadarbību, tostarp īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskajiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši starpsavienojumu 
attīstībā;

(b) nodrošināt pakāpenisku integrāciju 
Savienības iekšējā tirgū un uzlabotu nozaru 
un starpnozaru sadarbību, tostarp īstenojot 
regulējuma konverģenci un tuvinot tiesību 
aktus Savienības un citiem būtiskajiem 
starptautiskajiem standartiem, stiprinot 
attiecīgās institūcijas un veicot 
ieguldījumus īpaši starpsavienojumu 
attīstībā, lai tādējādi nostiprinātu 
energoapgādes ķēžu dažādošanu un 
turpinātu enerģijas tirgu liberalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) veicināt Enerģētikas kopienas līguma 
un Enerģētikas hartas nolīguma un tā 
tranzīta protokola mērķu sasniegšanu, 
ļaujot Enerģētikas kopienas līgumam 
pievienoties Austrumu partnervalstīm un 
panākot, ka Enerģētikas hartas nolīgumu 
ratificē visas partnervalstis un Krievijas 
Federācija;

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni.

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), ba), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, attiecīgo ES 
tiesību aktu un starptautisko līgumu 
īstenošanas stadija, tirdzniecības plūsmas, 
rādītāji, ar kuriem iespējams novērtēt 
ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējo politikas satvaru Savienības 
atbalsta programmu plānošanai un 
īstenošanai saskaņā ar šo regulu veido 
spēkā esošie un turpmākie partnerības un 
sadarbības nolīgumi, asociācijas nolīgumi 
un citi nolīgumi, kas reglamentē attiecības 
ar partnervalstīm, atbilstošie Komisijas 
paziņojumi, Padomes secinājumi un 

1. Kopējo politikas satvaru Savienības 
atbalsta programmu plānošanai un 
īstenošanai saskaņā ar šo regulu veido 
spēkā esošie un turpmākie partnerības un 
sadarbības nolīgumi, asociācijas nolīgumi 
un citi nolīgumi, kas reglamentē attiecības 
ar partnervalstīm, īpaši Enerģētikas 
kopienas līgums, Enerģētikas hartas 
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Eiropas Parlamenta rezolūcijas, kā arī 
būtiskie secinājumi, kas pieņemti, 
ministriem tiekoties ar partnervalstīm.

nolīgums un tā tranzīta protokols, 
atbilstošie Komisijas paziņojumi, Padomes 
secinājumi un Eiropas Parlamenta 
rezolūcijas, kā arī būtiskie secinājumi, kas 
pieņemti, ministriem tiekoties ar 
partnervalstīm.

Or. en


