
PA\893778SV.doc PE483.709v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2011/0405(COD)

2.4.2012

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för utrikesfrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
ett europeiskt grannskapsinstrument
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Föredragande: Konrad Szymański



PE483.709v01-00 2/7 PA\893778SV.doc

SV

PA_Legam



PA\893778SV.doc 3/7 PE483.709v01-00

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Trygg energiförsörjning är en 
central del av EU:s energipolitik, och i det 
sammanhanget är det av största betydelse 
att det finns ett samarbete med 
grannländerna som grundar sig på 
rättslig integration av marknaderna, 
diversifiering av resurser och 
transitvägar. Denna förordning bör bidra 
till att uppnå dessa mål, i enlighet med 
artikel 194 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, fördraget om 
upprättande av en energigemenskap, 
energistadgefördraget och dess 
transiteringsprotokoll, bestämmelserna i 
det tredje lagstiftningspaketet om 
marknaderna för el och gas samt 
kommissionens meddelande om trygg 
energiförsörjning och internationellt 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) En stabil ram för energi- och 
försörjningssamarbete med 
grannländerna som överensstämmer med 
unionens inremarknadsregler, bidrar till 
att stärka unionens energi- och 
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försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) Europeiska rådet har fastställt 2014 
som tidsfrist för att slutföra den 
inre marknaden för el och gas. Därför 
måste de externa dimensionerna av dessa 
strategier utvecklas fullt ut och 
genomgående, och partnerskapsavtal med 
grannländerna är det lämpligaste 
instrumentet för att åstadkomma detta.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kampen mot klimatförändringen är en 
av de stora utmaningar som unionen står 
inför och snabba internationella åtgärder 
krävs. Denna förordning bör bidra till att 
man uppnår målet i kommissionens 
meddelande om den fleråriga 
budgetramen från juni 2011, nämligen att 
den andel av unionens budget som avser 
klimatåtgärder ska ökas till minst 20 %.

(20) Kampen mot klimatförändringen är en 
av de utmaningar som kräver verkliga 
internationella åtgärder. Denna förordning 
bör bidra till att man uppnår målet som en 
del av en bredare strategi för att på 
gränsöverskridande basis främja alla 
typer av energilösningar som har 
potential att minska växthusgasutsläppen.

Or. en



PA\893778SV.doc 5/7 PE483.709v01-00

SV

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Gradvis integrering i unionens inre 
marknad och ökat sektoriellt och 
sektorsövergripande samarbete, bl.a. 
genom tillnärmning av lagstiftningen och 
konvergens av regelverken med unionens 
och andra relevanta internationella normer, 
relaterat institutionsbyggande och 
investeringar, framför allt på 
sammanlänkningsområdet.

(b) Gradvis integrering i unionens inre 
marknad och ökat sektoriellt och 
sektorsövergripande samarbete, bl.a. 
genom tillnärmning av lagstiftningen och 
konvergens av regelverken med unionens 
och andra relevanta internationella normer, 
relaterat institutionsbyggande och 
investeringar, framför allt på 
sammanlänkningsområdet för att förbättra 
diversifieringen av 
energiförsörjningskedjorna och avreglera 
energimarknaderna ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Främjande av de östliga 
partnerländernas anslutning till fördraget 
om upprättande av en energigemenskap 
och främjande av samtliga partnerländers 
och Rysslands ratificering av 
energistadgefördraget och dess 
transiteringsprotokoll, för att på så sätt 
stärka målen för de båda fördragen.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Uppnåendet av dessa mål ska framför 
allt mätas med användning av 
EU:s periodiska rapporter om 
genomförandet av politiken, samt, när det 
gäller punkterna 2 a, d och e, de relevanta 
indikatorer som fastställts av 
internationella organisationer och andra 
berörda organ, när det gäller 
punkterna 2 b, c och d, partnerländernas 
anammande av EU:s regelverk, när så är 
relevant, och när det gäller 
punkterna 2 c och f, antalet relevanta avtal 
och samarbetsåtgärder. Indikatorerna 
kommer att omfatta bland annat 
demokratiska val som övervakas på 
lämpligt sätt, korruptionsnivån, 
handelsflöden samt indikatorer som gör det 
möjligt att mäta interna ekonomiska 
klyftor, inbegripet sysselsättningsnivåer.

3. Uppnåendet av dessa mål ska framför 
allt mätas med användning av 
EU:s periodiska rapporter om 
genomförandet av politiken, samt, när det 
gäller punkterna 2 a, d och e, de relevanta 
indikatorer som fastställts av 
internationella organisationer och andra 
berörda organ, när det gäller 
punkterna 2 b, ba, c och d, 
partnerländernas anammande av 
EU:s regelverk, när så är relevant, och när 
det gäller punkterna 2 c och f, antalet 
relevanta avtal och samarbetsåtgärder. 
Indikatorerna kommer att omfatta bland 
annat demokratiska val som övervakas på 
lämpligt sätt, korruptionsnivån, det 
aktuella läget i genomförandet av de 
relevanta EU-lagarna och de 
internationella fördragen, handelsflöden 
samt indikatorer som gör det möjligt att 
mäta interna ekonomiska klyftor, 
inbegripet sysselsättningsnivåer.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Partnerskaps- och samarbetsavtalen, 
associeringsavtalen och andra befintliga 
eller framtida avtal genom vilka 
förbindelser upprättas med partnerländer, 
samt motsvarande meddelanden, slutsatser 
från rådet, resolutioner från 
Europaparlamentet och relevanta slutsatser 

1. Partnerskaps- och samarbetsavtalen, 
associeringsavtalen och andra befintliga 
eller framtida avtal genom vilka 
förbindelser upprättas med partnerländer, 
särskilt fördraget om upprättande av en 
energigemenskap och 
energistadgefördraget och dess 
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från ministermöten med partnerländerna, 
ska utgöra den övergripande politiska 
ramen för programplaneringen och 
genomförandet av unionsstödet enligt 
denna förordning.

transiteringsprotokoll, samt motsvarande 
meddelanden, slutsatser från rådet, 
resolutioner från Europaparlamentet och 
relevanta slutsatser från ministermöten 
med partnerländerna, ska utgöra den 
övergripande politiska ramen för 
programplaneringen och genomförandet av 
unionsstödet enligt denna förordning.

Or. en


