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AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Securitatea aprovizionării cu 
energie reprezintă elementul-cheie al 
politicii energetice europene, în cadrul 
căreia cooperarea cu țările învecinate, 
bazată pe integrarea cadrului de 
reglementare al piețelor, precum și 
diversificarea resurselor și a rutelor de 
tranzit, sunt de cea mai mare importanță. 
În conformitate cu articolul 194 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Tratatul de instituire a 
Comunității Energiei, Tratatul privind 
Carta energiei și Protocolul său 
tranzitoriu, normele prevăzute în cel de-al 
Treilea Pachet pentru piețele de 
electricitate și gaze, precum și 
Comunicarea Comisiei privind securitatea 
aprovizionării cu energie și cooperarea 
internațională, prezentul regulament ar 
trebui să sprijine îndeplinirea acestor 
obiective.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Un cadru stabil al cooperării în 
domeniul energiei și resurselor cu țările 
învecinate, compatibil cu normele pieței 
interne a Uniunii, contribuie la 
consolidarea securității în materie de 
energie și resurse a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 19c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19c) Având în vedere că Consiliul 
European a hotărât că anul 2014 este 
termenul-limită pentru realizarea pieței 
interne a energiei și a gazului, 
dimensiunea externă a acestor politici 
trebuie să fie dezvoltată pe deplin și în 
mod coerent, iar parteneriatele cu țările 
învecinate sunt instrumentele cele mai 
adecvate pentru a realiza acest lucru.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Combaterea schimbărilor climatice 
reprezintă una dintre provocările majore cu 
care se confruntă Uniunea, fiind necesare 

(20) Combaterea schimbărilor climatice 
reprezintă una dintre provocările care 
necesită luarea unor măsuri reale la nivel 
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măsuri urgente la nivel internațional. 
Prezentul regulament ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivului
prevăzut în comunicarea din iunie 2011 a 
Comisiei privind cadrul financiar 
multianual, și anume de a majora la cel 
puțin 20 % procentul din bugetul Uniunii 
alocat acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice.

internațional. Prezentul regulament ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea acestui 
obiectiv, ca parte dintr-o politică mai 
largă, care să vizeze promovarea 
transfrontalieră a tuturor soluțiilor 
energetice care au potențialul de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) realizarea unei integrări progresive în 
cadrul pieței interne a Uniunii și 
consolidarea cooperării sectoriale și 
intersectoriale, inclusiv prin armonizare 
legislativă și convergența reglementărilor 
cu standardele Uniunii și alte standarde 
internaționale relevante, măsuri conexe în 
materie de consolidare a instituțiilor și 
investiții, în special în materie de 
interconectări;

(b) realizarea unei integrări progresive în 
cadrul pieței interne a Uniunii și 
consolidarea cooperării sectoriale și 
intersectoriale, inclusiv prin armonizare 
legislativă și convergența reglementărilor 
cu standardele Uniunii și alte standarde 
internaționale relevante, măsuri conexe în 
materie de consolidare a instituțiilor și 
investiții, în special în materie de 
interconectări, care vizează consolidarea 
diversificării lanțurilor de aprovizionare 
cu energie și liberalizarea în continuare a 
piețelor de energie;

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consolidarea obiectivelor prevăzute 
în Tratatul de instituire a Comunității 
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Energiei și în Tratatul privind Carta 
energiei și Protocolul său tranzitoriu, prin 
continuarea procesului de aderare a 
țărilor partenere din est la primul dintre 
acestea și ratificarea de către toate țările 
partenere și de către Federația Rusă a 
celui din urmă;

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
fluxurile comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
inclusiv nivelurile de ocupare a forței de 
muncă.

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (ba), (c) și (d), adoptarea 
cadrului de reglementare al UE de către 
țările partenere, după caz; în ceea ce 
privește alineatul 2 literele (c) și (f), 
numărul acordurilor și acțiunilor de 
cooperare relevante. Indicatorii vor 
include, printre altele, monitorizarea 
corespunzătoare a alegerilor democratice, 
nivelul corupției, stadiul punerii în 
aplicare a legislației UE relevante și a 
tratatelor internaționale, fluxurile 
comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
inclusiv nivelurile de ocupare a forței de 
muncă.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile de parteneriat și cooperare, 
acordurile de asociere și alte acorduri 
existente sau viitoare care stabilesc o 
relație cu țările partenere, comunicările 
corespunzătoare, concluziile Consiliului și 
rezoluțiile Parlamentului European, 
precum și concluziile relevante ale 
reuniunilor ministeriale cu țările partenere 
constituie cadrul general de politică pentru 
programarea și punerea în aplicare a 
sprijinului furnizat de Uniune în temeiul 
prezentului regulament.

(1) Acordurile de parteneriat și cooperare, 
acordurile de asociere și alte acorduri 
existente sau viitoare care stabilesc o 
relație cu țările partenere, punând cu un 
accent deosebit pe Tratatul de instituire a 
Comunității Energiei și Tratatul privind 
Carta energiei și Protocolul său 
tranzitoriu, comunicările corespunzătoare, 
concluziile Consiliului și rezoluțiile 
Parlamentului European, precum și 
concluziile relevante ale reuniunilor 
ministeriale cu țările partenere constituie 
cadrul general de politică pentru 
programarea și punerea în aplicare a 
sprijinului furnizat de Uniune în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en


