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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Energievoorzieningszekerheid is 
een essentieel element van het Europese 
energiebeleid, waarbij samenwerking met 
buurlanden op basis van 
marktreguleringsintegratie alsmede 
diversificatie van hulpbronnen en 
doorvoerroutes van het grootste belang 
zijn. Overeenkomstig artikel 194 van het 
VWEU, het Verdrag tot oprichting van de 
energiegemeenschap, het Verdrag inzake 
het Energiehandvest en het daaraan 
gehechte transitprotocol, de regels van het 
derde pakket voor de energie- en 
gasmarkt en de mededeling van de 
Commissie over 
energievoorzieningszekerheid en 
internationale samenwerking dient 
onderhavige verordening het streven naar 
deze doelstellingen te ondersteunen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Een stabiel kader voor 
samenwerking met buurlanden op het 
gebied van energie en hulpbronnen, dat 
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aansluit bij de internemarktregels, draagt 
bij tot meer zekerheid van de Unie ten 
aanzien van energievoorziening en 
hulpbronnen. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) Gezien het feit dat de 
Europese Raad 2014 heeft aangemerkt als 
termijn voor de voltooiing van de interne 
markt voor elektriciteit en gas moeten de 
externe aspecten van deze 
beleidsmaatregelen volledig en 
consequent worden uitgewerkt, en 
partnerschapsovereenkomsten met 
buurlanden zijn de meest geschikte 
instrumenten om zulks te bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De bestrijding van de 
klimaatverandering is een van de grote
uitdagingen waarmee de Unie wordt 
geconfronteerd en waarvoor dringend
internationaal optreden is vereist. In juni 
2011 sprak de Commissie in haar 
mededeling over het nieuwe meerjarig 
financieel kader de intentie uit om het 
deel van de EU-begroting dat betrekking
heeft op het klimaat, te verhogen tot 

(20) De bestrijding van de 
klimaatverandering is een van de 
uitdagingen waarvoor werkelijk
internationaal optreden is vereist. 
Onderhavige verordening moet bijdragen 
aan dit doel als onderdeel van een breder 
beleid dat gericht is op 
grensoverschrijdende bevordering van 
uiteenlopende energieoplossingen die de 
emissie van broeikasgassen kunnen 
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minstens 20% en deze verordening moet 
daaraan bijdragen.

helpen terugdringen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geleidelijke integratie in de interne 
markt van de EU en meer samenwerking 
binnen en tussen sectoren, onder andere 
door aanpassing aan de wet- en 
regelgeving van de EU en andere 
internationale normen, institutionele 
opbouw en investeringen, met name in 
onderlinge verbindingen;

(b) geleidelijke integratie in de interne 
markt van de EU en meer samenwerking 
binnen en tussen sectoren, onder andere 
door aanpassing aan de wet- en 
regelgeving van de EU en andere 
internationale normen, institutionele 
opbouw en investeringen, met name in 
onderlinge verbindingen welke gericht zijn 
op (verbetering van de) diversificatie van 
energietoeleveringsketens en verdere 
liberalisering van de energiemarkten;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bevordering van de doelstellingen 
van het Verdrag tot oprichting van de 
energiegemeenschap en het Verdrag 
inzake het energiehandvest alsmede het 
daaraan gehechte transitprotocol door 
middel van streven naar toetreding van de 
oostelijke partnerlanden tot eerstgenoemd 
verdrag en naar ratificatie door alle 
partnerlanden en de Russische Federatie 
van laatstgenoemd verdrag;
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Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid, voor de 
doelstellingen van de punten a), d) en e),de 
indicatoren van internationale organisaties 
en andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), c) en d) de 
overname door de partnerlanden van het 
regelgevingskader van de EU, waar van 
toepassing; en voor de punten c) en f) het 
aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, handelsstromen en indicatoren 
voor interne economische discrepanties, 
waaronder werkgelegenheidscijfers.

3. De verwezenlijking van deze 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van de periodieke verslagen over de 
tenuitvoerlegging van het beleid, voor de 
doelstellingen van de punten a), d) en e),de 
indicatoren van internationale organisaties 
en andere relevante organen; voor de 
doelstellingen van de punten b), b bis), c) 
en d) de overname door de partnerlanden 
van het regelgevingskader van de EU, waar 
van toepassing; en voor de punten c) en f) 
het aantal relevante overeenkomsten en 
samenwerkingsmaatregelen. Deze 
indicatoren omvatten onder andere 
democratische verkiezingen onder 
adequaat toezicht, omvang van de 
corruptie, stand van de tenuitvoerlegging 
van de desbetreffende EU-wetgeving en 
internationale verdragen, handelsstromen 
en indicatoren voor interne economische 
discrepanties, waaronder 
werkgelegenheidscijfers.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het algemene beleidskader voor de 
programmering en uitvoering van de EU-
steun uit hoofde van deze verordening 
wordt gevormd door de partnerschaps- en 

1. Het algemene beleidskader voor de 
programmering en uitvoering van de EU-
steun uit hoofde van deze verordening 
wordt gevormd door de partnerschaps- en 
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samenwerkingsovereenkomsten, de 
associatieovereenkomsten en andere 
bestaande of toekomstige overeenkomsten 
waarmee betrekkingen met de 
partnerlanden tot stand worden gebracht, 
inclusief mededelingen, conclusies van de 
Raad en resoluties van het Europees 
Parlement, alsmede conclusies van 
ministeriële vergaderingen met de 
partnerlanden.

samenwerkingsovereenkomsten, de 
associatieovereenkomsten en andere 
bestaande of toekomstige overeenkomsten 
waarmee betrekkingen met de 
partnerlanden, met name het Verdrag tot 
oprichting van de energiegemeenschap en 
het Verdrag inzake het energiehandvest 
en het daaraan gehechte transitprotocol, 
tot stand worden gebracht, inclusief 
mededelingen, conclusies van de Raad en 
resoluties van het Europees Parlement, 
alsmede conclusies van ministeriële 
vergaderingen met de partnerlanden.

Or. en


