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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A segurança do aprovisionamento 
energético é o elemento crucial da política 
energética europeia, onde a cooperação 
com os países vizinhos, com base na 
integração regulamentar do mercado, a 
diversificação de recursos e as rotas de 
trânsito são de extrema importância. Em 
conformidade com o artigo 194.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Tratado que institui a 
Comunidade da Energia, o Tratado da 
Carta da Energia e o seu Protocolo sobre 
o Trânsito, as regras do Terceiro Pacote 
de Medidas para os Mercados da 
Eletricidade e do Gás e a Comunicação da 
Comissão sobre a segurança de 
aprovisionamento energético e 
cooperação internacional, este 
Regulamento deve servir de apoio na 
consecução destes objetivos.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Um quadro estável de cooperação 
energética e de recursos com países 
vizinhos, consentâneo com as regras do 
mercado interno da União, contribui para 
reforçar a segurança energética e de 
recursos da União.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-C) Tendo em conta o facto de o 
Conselho Europeu ter estabelecido o ano 
de 2014 como sendo a data limite para a 
realização do mercado interno da 
eletricidade e do gás, as dimensões 
externas destas políticas necessitam de ser 
desenvolvidas de forma integral e 
consistente, sendo que os acordos de 
parceria com países vizinhos afiguram-se 
os instrumentos mais adequados para este 
fim.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A luta contra as alterações climáticas é (20) A luta contra as alterações climáticas é 
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um dos grandes desafios que a União 
enfrenta, sendo urgente e necessário
mobilizar a ação internacional. De acordo 
com a intenção manifestada na 
declaração da Comissão de junho de 2011 
relativa ao quadro financeiro plurianual, 
pretende-se aumentar, pelo menos 20 %, a 
parte do orçamento da União relativa ao 
clima, devendo o presente regulamento 
contribuir para esse objetivo.

um dos desafios em relação aos quais é 
necessária uma verdadeira ação 
internacional. Este regulamento deve 
contribuir para esse objetivo no âmbito de 
uma política mais alargada direcionada 
para a promoção transfronteiriça de todos 
os tipos de soluções energéticas dotadas 
do potencial de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A integração progressiva no mercado 
interno da União e o reforço da cooperação 
setorial e intersetorial, incluindo através da
aproximação legislativa e da convergência 
regulamentar com a União e com outras 
normas internacionais relevantes, da 
criação de capacidade institucional e do 
investimento, nomeadamente em 
interligações;

b) A integração progressiva no mercado 
interno da União e o reforço da cooperação 
setorial e intersetorial, incluindo através da 
aproximação legislativa e da convergência 
regulamentar com a União e com outras 
normas internacionais relevantes, da 
criação de capacidade institucional e do 
investimento, nomeadamente em 
interligações com o objetivo de reforçar a 
diversificação das cadeias de 
aprovisionamento energético e liberalizar 
mais os mercados energéticos;

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) reforçar os objetivos do Tratado que 
institui a Comunidade da Energia, o 
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Tratado da Carta da Energia e o seu 
Protocolo sobre o Trânsito, prosseguindo 
a adesão dos países parceiros orientais ao 
primeiro e a ratificação por parte de todos 
os países terceiros e da Federação da 
Rússia do último;

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. A consecução destes objetivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política setorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), c) e d) do n.º 2, 
serão aferidas em função da adoção pelos 
países parceiros do quadro regulamentar da 
UE; e as alíneas c) e f) do n.º 2, pelo 
número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, os fluxos comerciais, 
indicadores que permitam medir as 
disparidades económicas internas, 
incluindo os níveis de emprego.

3. A consecução destes objetivos será 
aferida, nomeadamente, através dos 
relatórios periódicos da UE sobre a 
execução da política setorial e, quanto às 
alíneas a), d) e e) do n.º 2, de indicadores 
estabelecidos por organizações 
internacionais e outros organismos 
relevantes; as alíneas b), b-A), c) e d) do n.º 
2, serão aferidas em função da adoção 
pelos países parceiros do quadro 
regulamentar da UE e as alíneas c) e f) do 
n.º 2, pelo número de acordos e de ações de 
cooperação relevantes. Os indicadores 
incluem, nomeadamente, a realização de 
eleições democráticas devidamente 
acompanhadas por observadores, o nível de 
corrupção, o ponto de situação da 
aplicação da legislação da UE e dos 
tratados internacionais relevantes, os 
fluxos comerciais, indicadores que 
permitam medir as disparidades 
económicas internas, incluindo os níveis de 
emprego.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento político global para a 
programação e execução da assistência a 
conceder nos termos do presente 
regulamento é constituído pelos acordos de 
parceria e de cooperação, pelos acordos de 
associação e por outros acordos atuais ou 
futuros que estabeleçam relações com os 
países parceiros, bem como pelas 
comunicações pertinentes da Comissão e 
pelas conclusões das reuniões ministeriais 
com os países parceiros.

1. O enquadramento político global para a 
programação e execução da assistência a 
conceder nos termos do presente 
regulamento é constituído pelos acordos de 
parceria e de cooperação, pelos acordos de 
associação e por outros acordos atuais ou 
futuros que estabeleçam relações com os 
países parceiros, com especial incidência 
no Tratado que institui a Comunidade da 
Energia, o Tratado da Carta da Energia e 
o seu Protocolo sobre o Trânsito, bem 
como pelas comunicações pertinentes da 
Comissão e pelas conclusões das reuniões 
ministeriais com os países parceiros.

Or. en


