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Изменение 1
Атанас Папаризов, Маруся Иванова Любчева

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Липсата на сигурност в 
енергийния сектор, особено по 
отношение на снабдяването с 
природен газ, има все по-силен 
отрицателен ефект върху 
финансовото и икономическото 
развитие на държавите-членки.

Or. en

Изменение 2
Атанас Папаризов, Маруся Иванова Любчева

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Настоящият етап от 
разработването на 
вътрешнообщностната газопреносна 
мрежа не позволява подходящо и 
отговарящо на нуждите снабдяване 
на всички държави-членки.

Or. en
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Изменение 3
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Необходимостта от 
функциониращ и добре свързан 
вътрешен енергиен пазар, заедно със 
стабилна и прозрачна правна и 
регулаторна рамка, са предпоставка 
за ефективно снабдяване и използване 
на енергията. 

Or. en

Изменение 4
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Инвестициите в енергийна 
инфраструктура по принцип се 
определят от пазарните сили и 
предприятията обикновено и преди 
всичко са отговорни за развитието на 
инфраструктурата.

Or. en

Изменение 5
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Позоваване 1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1д) Налице е единствена по рода си, 
изключителна и временна по своя 
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характер необходимост от 
стабилизаране на икономиканта.

Or. en

Изменение 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В същото време е ясно, че 
дългосрочната стабилност и 
устойчивост на европейската икономика 
зависят от нейното преобразуване във 
връзка с изискванията за енергийна 
сигурност и необходимостта от
намаляване на емисиите на парникови 
газове. Този извод се потвърждава от 
нарастващата загриженост относно 
сигурността на доставките на природен 
газ.

(2) В същото време е ясно, че 
дългосрочната стабилност и 
устойчивост на европейската икономика 
зависят от нейното преобразуване във 
връзка с изискванията за енергийна 
сигурност, необходимостта от 
подобряване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
емисиите на парникови газове. Този 
извод се потвърждава от нарастващата 
загриженост относно сигурността на 
доставките на природен газ.

Or. en

Обосновка

Насърчаването на енергийната ефективност е от изключителна важност, ако ЕС 
иска да постигне целта си "20-20-20" и да спазва международните си ангажименти в 
тази област. Поради това е абсолютно необходимо тази важност  да се подчертае 
чрез ясно споменаване в този доклад.
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Изменение 7
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Подчертава, че инвестициите в 
енергийна инфраструктура се 
определят преди всичко от пазарни 
сили, от което следва, че 
предприятията носят основната 
отговорност за инфраструктурните 
проекти. Поради това държавите-
членки и Европейският съюз следва да 
предприемат действия, за да 
осигурят на  предприятията по-добра 
рамка за инвестиции в енергийната 
инфраструктура. Това следва да 
включва стабилни и прозрачни правни 
и регулаторни рамки като 
предпоставка за ефективно 
снабдяване с енергия и използване на 
енергията.

Or. en

Изменение 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Важна част от Плана за 
възстановяване бе предложението за 
увеличаване на разходите на Общността 
в определени стратегически сектори, 
като мярка срещу липсата на доверие 
сред инвеститорите и като съдействие за 
прокарване на пътя към една по-силна 
икономика в бъдеще. Европейският 
съвет поиска от Комисията да представи 
списък на конкретни проекти, като се 

(4) Важна част от Плана за 
възстановяване бе предложението за 
увеличаване на разходите на Общността 
в определени стратегически сектори, 
като мярка срещу липсата на доверие 
сред инвеститорите и като съдействие за 
прокарване на пътя към една по-силна 
икономика в бъдеще. Европейският 
съвет поиска от Комисията да представи 
списък на конкретни проекти, като се 
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отчете необходимостта от адекватен
географски баланс, с цел засилване на 
инвестициите за разработване, по-
специално, на инфраструктурни 
проекти.

отчете необходимостта от адекватен 
географски баланс, с цел засилване на 
инвестициите за разработване, по-
специално, на инфраструктурни 
проекти, включително възобновяеми 
енергийни източници и инвестиции в 
областта на енергийната 
ефективност, особено в градове и 
сгради.

Or. en

Изменение 9
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Важна част от Плана за 
възстановяване бе предложението за 
увеличаване на разходите на Общността 
в определени стратегически сектори, 
като мярка срещу липсата на доверие 
сред инвеститорите и като съдействие за 
прокарване на пътя към една по-силна 
икономика в бъдеще. Европейският 
съвет поиска от Комисията да представи 
списък на конкретни проекти, като се 
отчете необходимостта от адекватен 
географски баланс, с цел засилване на 
инвестициите за разработване, по-
специално, на инфраструктурни 
проекти.

(4) Важна част от Плана за 
възстановяване бе предложението за 
увеличаване на разходите на Общността 
в определени стратегически сектори, 
като мярка срещу липсата на доверие 
сред инвеститорите и като съдействие за 
прокарване на пътя към една по-силна 
икономика в бъдеще, с оглед на 
единствената по рода си,
изключителна и временна по своя 
характер необходимост от 
стабилизиране на икономиката. 
Европейският съвет поиска от 
Комисията да представи списък на 
конкретни проекти, като се отчете 
необходимостта от адекватен 
географски баланс, с цел засилване на 
инвестициите за разработване, по-
специално, на инфраструктурни 
проекти.

Or. en
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Изменение 10
Атанас Папаризов, Маруся Иванова Любчева

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Особено важно е да се финансират 
такива мерки, които ще повлияят бързо 
както върху икономическата криза, така 
и върху спешните енергийни нужди на 
Общността.

(5) Особено важно е да се финансират 
такива мерки, които ще повлияят бързо 
както върху икономическата криза, така 
и върху спешните енергийни нужди на 
Общността, като се възприеме 
балансиран подход с цел да се 
гарантира равнопоставеността на 
регионите.

Or. en

Изменение 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) За да се постигне незабавно 
въздействие върху икономическата 
криза е необходимо също така да се 
увеличат ефективността и ползата 
от финансовата помощ на 
Общността чрез по-близко 
координиране и ефективно 
сътрудничество с дейностите на 
Европейската инвестиционна банка, 
Европейския инвестиционен фонд и 
съответните национални публични 
финансови институции, които са в 
състояние да работят по програми в 
рамките на целия ЕС.

Or. en
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Изменение 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Тъй като настоящата 
икономическа, енергийна и финансова 
криза показа уязвимостта на нашия 
избор по отношение на енергията, 
засилването на стимулите за 
инвестиране в енергийна 
ефективност може да помогне за 
стимулирането на икономиката и 
създаването на нови възможности за 
трудова заетост.

Or. en

Обосновка

 Необходимостта от гарантиране на сигурността на снабдяването с енергия е още 
едно основание да насочим вниманието си към енергийната ефективност, тъй като 
тя свежда до възможния минимум количеството енергия, необходимото в даден 
момент, и дава възможност за разработване на алтернативни видове енегргия.  

Изменение 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) За да се гарантира, че 
средствата, предоставени по 
Европейската енергийна програма за 
възстановяване (EEPR) ще имат 
максимален стимулиращ ефект, те 
следва да не бъдат ограничавани до 
преки безвъзмездни помощи, а да 
бъдат насочвани най-вече чрез 
новаторски финансови инструменти, 
като например схеми за гарантиране 
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на заеми, механизми за разпределяне 
на рисковете и за пряко дялово 
участие, револвиращи фондове и 
фондове с намален лихвен процент. 
Европейската комисия следва да 
възложи разработването на подобни 
инструменти на Европейската 
инвестиционна банка (EIB), 
Европейския инвестиционен фонд 
(EIF) и други публични финансови 
институции със съответния опит, 
каквито са германската KfW или 
френската Caisse des Crédits.  За да се 
гарантира, че Европейският 
парламент, в ролята си на бюджетен 
орган, разполага с ефективни 
средства за контрол на разходите по 
тези инструменти, Европейската 
комисия следва всеки месец да 
представя пред Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
изпълнението на програмата, и също 
така следва да бъде задължена по 
искане на Парламента или на Съвета 
да представя подробна информация 
относно използването на помощта по 
EEPR, в това число на новаторските 
финансови инструменти, както и 
относно изпълнението на всеки един 
проект, включително фазата на 
неговото разработване и конкретни 
числа, по-специално във връзка с  
финансовото планиране. 

Or. en

Изменение 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да имат осезаемо и значително 
въздействие, тези инвестиции трябва да 

(6) За да имат осезаемо и значително 
въздействие, тези инвестиции трябва да 
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са насочени към малко на брой 
конкретни сектори. Това трябва да са 
сектори, в които:

са насочени към малко на брой 
конкретни сектори. Това трябва да са 
сектори, в които:

а) дейността по проектите ще има 
отчетлив принос за постигане на целите 
за сигурност на енергийните доставки и 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове;

(a) дейността по проектите ще има 
отчетлив принос за постигане на целите 
за сигурност на енергийните доставки, 
енергийна ефективност и за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове;

б) съществуват големи и достигнали 
зряла фаза на разработване проекти, 
които могат по ефективен и ефикасен 
начин да оползотворят значителна по 
размер финансова помощ и да 
привлекат значителни инвестиции от 
други източници, включително от 
Европейската инвестиционна банка; и

б) съществуват големи и достигнали 
зряла фаза на разработване проекти, 
които могат по ефективен и ефикасен 
начин да оползотворят значителна по 
размер финансова помощ и да 
привлекат значителни инвестиции от
други източници, включително от 
Европейската инвестиционна банка; и

в) дейността на европейско равнище 
води до допълнителна стойност. 

в) дейността на европейско равнище 
води до допълнителна стойност. 

Секторите на: връзките между 
газопреносните и електропреносните 
мрежи; разположени в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации; както 
и улавянето и съхранението на СО2, 
отговарят на тези критерии.

Секторите на: връзките между 
газопреносните и електропреносните 
мрежи; енергия от морски ветрове и 
други възобновяеми енергийни 
източници,  мерки в областта на 
енергийната ефективност както и 
улавянето и съхранението на СО2, 
отговарят на тези критерии.

Or. en

Обосновка

Енергийната ефективност е част от целта "20-20-20", която си е поставил 
Европейският съюз.  Абсолютно наложително е да се подкрепят решителните 
действия за постигането й, тъй като това ще осигури бърз и надежден начин за 
намаляване на емисиите на СО2, повишаване на енергийната сигурност и предлагане 
на ценни нови възможности за трудова заетост, което е от изключително значение 
за икономическото възстановяване.  Също  по тази причина трябва да насърчаваме 
всички форми на възобновяема енергия, а не само енергията от морски ветрове. 
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Изменение 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да имат осезаемо и значително 
въздействие, тези инвестиции трябва да 
са насочени към малко на брой 
конкретни сектори. Това трябва да са 
сектори, в които:

(6) За да имат осезаемо и значително 
въздействие, тези инвестиции трябва да 
са насочени към малко на брой 
конкретни сектори. Това трябва да са 
сектори, в които:

а) дейността по проектите ще има 
отчетлив принос за постигане на целите 
за сигурност на енергийните доставки и 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове;

а) дейността по проектите ще има 
отчетлив принос за постигане на целите 
за сигурност на енергийните доставки и 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове;

б) съществуват големи и достигнали 
зряла фаза на разработване проекти, 
които могат по ефективен и ефикасен 
начин да оползотворят значителна по 
размер финансова помощ и да 
привлекат значителни инвестиции от 
други източници, включително от 
Европейската инвестиционна банка; и

б) съществуват големи и достигнали 
зряла фаза на разработване проекти, 
които могат по ефективен и ефикасен 
начин да оползотворят значителна по 
размер финансова помощ и да 
привлекат значителни инвестиции от 
други източници, включително от 
Европейската инвестиционна банка;

ба) дългосрочните проекти са 
планирани така, че да започнат преди 
края на 2010 г.; и

в) дейността на европейско равнище 
води до допълнителна стойност.

в) дейността на европейско равнище 
води до допълнителна стойност.

Секторите на: връзките между 
газопреносните и електропреносните 
мрежи; разположени в морето 
вятърни електрогенериращи 
инсталации; както и улавянето и 
съхранението на СО2, отговарят на 
тези критерии.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че проектите, които отговорят на изискванията за финансиране 
по настоящия регламент, действително ще допринесат за икономическото 
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възстановяване, от съществено значение е въпросните проекти да са готови и да са в 
ход в срок от година и половина, считано от настоящия момент. Също толкова 
важно е финансирането да е насочено към широкомащабни проекти, така че да 
допринася за финансовото възстановяване през един дълъг период. И накрая, не е 
уместно да се споменават определени сектори като съответстващи на изискванията 
за финансиране a priori; всеки проект трябва да премине през същата проверка по 
отношение на съответствието с изискванията за финансиране. 

Изменение 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съществуват големи и достигнали 
зряла фаза на разработване проекти, 
които могат по ефективен и ефикасен 
начин да оползотворят значителна по 
размер финансова помощ и да 
привлекат значителни инвестиции от 
други източници, включително от 
Европейската инвестиционна банка; и

б) съществуват големи и достигнали 
зряла фаза на разработване проекти, 
които могат по ефективен и ефикасен 
начин да оползотворят значителна по 
размер финансова помощ и да 
привлекат значителни инвестиции от 
други източници, включително от 
Европейската инвестиционна банка, 
Европейския инвестиционен фонд и, 
когато е възможно, съответните 
национални финансови институции, 
които са в състояние да управляват 
програми в рамките на на целия ЕС;  

Or. en

Изменение 17
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 6 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мерките допринасят за 
подобряване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
първичното енергопотребление;
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Or. ro

Обосновка

С оглед на оценяването на постъпващите предложения, критериите, прилагани от 
Комисията, следва да включват приноса на съответните мерки за подобряване на 
енергийната ефективност и намаляване на първичното енергопотребление, в това 
число и в строителния сектор.

Изменение 18
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 6 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) в краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен план мерките ще 
допринесат за създаването на 
работни места.

Or. ro

Обосновка

С оглед на оценяването на постъпващите предложения, критериите, прилагани от 
Комисията, следва да включват приноса на съответните мерки за подобряване на 
енергийната ефективност и намаляване на първичното енергопотребление, в това 
число и в строителния сектор.

Изменение 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Секторите на: връзките между 
газопреносните и електропреносните 
мрежи; разположени в морето

Секторите на: връзките между 
газопреносните и електропреносните 
мрежи, особено супермрежата на ЕС, 
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вятърни електрогенериращи 
инсталации; както и улавянето и 
съхранението на СО2, отговарят на 
тези критерии.

възобновяемите енергийни 
източници, както и енергийната 
ефективност и екопромишлеността,
отговарят на тези критерии.  

Or. en

Изменение 20
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В случая на връзките между 
газопреносни и електропреносни мрежи, 
предизвикателствата се засилиха през 
последните няколко години. 
Неотдавнашните газови кризи (през 
зимите съответно на 2006 г. и на 2009 г.) 
и нарастването на цените на нефта до 
средата на 2008 г. показаха колко много 
Европа е уязвима. Местните енергийни 
ресурси — природен газ и нефт —
намаляват, така че Европа става все по-
зависима от внос за своите енергийни 
доставки. В този контекст, ключова 
роля ще играе енергийната 
инфраструктура.

(7) В случая на връзките между 
газопреносни и електропреносни мрежи, 
предизвикателствата се засилиха през 
последните няколко години. 
Неотдавнашните газови кризи (през 
зимите съответно на 2006 г. и на 2009 г.) 
и нарастването на цените на нефта до 
средата на 2008 г. показаха колко много 
Европа е уязвима. Проблемът с 
липсата на връзки между 
източноевропейските страни и 
енергийния пазар на ЕС до момента 
не е засегнат. Местните енергийни 
ресурси — природен газ и нефт —
намаляват, така че Европа става все по-
зависима от внос за своите енергийни 
доставки. В този контекст, ключова 
роля ще играе енергийната 
инфраструктура.

Or. en
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Изменение 21
Атанас Папаризов, Маруся Иванова Любчева

Предложение за регламент
Съображение 8 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Измежду енергийните 
инфраструктурни проекти е необходимо 
да бъдат избрани такива проекти, които 
са важни за функционирането на 
вътрешния енергиен пазар в Общността, 
за сигурността на енергийните доставки 
и които биха допринесли също за 
икономическото възстановяване.

(8a) Измежду енергийните 
инфраструктурни проекти е необходимо 
да бъдат избрани такива проекти, които 
са важни за функционирането на 
вътрешния енергиен пазар в Общността, 
за сигурността на енергийните доставки 
и които биха допринесли също за 
икономическото възстановяване. С 
оглед на това следва да се обърне 
специално внимание на изпълнението 
на проектите, предлагащи 
алтернативни възможности за 
снабдяване с природен газ на 
държавите-членки, които са 
зависими от един единствен 
доставчик и в най-голяма степен са 
уязвими при прекъсване на 
снабдяването с природен газ.

Or. en

Изменение 22
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 8 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Измежду енергийните 
инфраструктурни проекти е необходимо 
да бъдат избрани такива проекти, които 
са важни за функционирането на 
вътрешния енергиен пазар в Общността, 
за сигурността на енергийните доставки 
и които биха допринесли също за 
икономическото възстановяване.

(8а) Измежду енергийните 
инфраструктурни проекти е необходимо 
да бъдат избрани такива проекти, които 
са важни за функционирането на 
вътрешния енергиен пазар в Общността, 
за сигурността на енергийните доставки, 
за подобряване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
първичното енергопотребление и 
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които биха допринесли също за 
икономическото възстановяване.

Or. ro

Обосновка

С оглед на оценяването на постъпващите предложения, критериите, прилагани от 
Комисията, следва да включват приноса на съответните мерки за подобряване на 
енергийната ефективност и намаляване на първичното енергопотребление, в това 
число и в строителния сектор.

Изменение 23
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Съображение 8 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Измежду енергийните 
инфраструктурни проекти е необходимо 
да бъдат избрани такива проекти, които 
са важни за функционирането на 
вътрешния енергиен пазар в Общността, 
за сигурността на енергийните доставки 
и които биха допринесли също за 
икономическото възстановяване.

(8а) Измежду енергийните 
инфраструктурни проекти е необходимо 
да бъдат избрани такива проекти, които 
са важни за функционирането на 
вътрешния енергиен пазар в Общността, 
за сигурността на енергийните доставки 
и които ще допринесат също за 
смекчаване на последиците от 
рецесията и впоследствие за 
икономическото възстановяване.

Or. en

Изменение 24
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В случаите на проектите за
улавяне и съхранение на СО2 и на 
разположените в морето вятърни 

(9) В случаите на възобновяемите 
енергийни източници настоящият 
Регламент се основава на Директиви 
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електрогенериращи инсталации, 
настоящият Регламент се основава на 
Европейския стратегическия план за 
енергийни технологии, в който бе 
отправен призив за съвместен и 
стратегически план за научни 
изследвания и за нововъведения, в 
съответствие с целите на европейската 
енергийна политика, като в същото 
време бе поет ангажимент за 
приемането на шест европейски 
промишлени инициативи, по-специално 
и в разглежданите две области. На 
своята среща от 16 октомври 2008 г. 
Европейският съвет поиска от 
Комисията значително да ускори 
прилагането на Технологичния план. 
С настоящата програма се инициира 
финансиране на проекти за улавяне и 
съхранение на СО2 и за разположени в 
морето вятърни електрогенериращи 
инсталации, без това да засяга 
бъдещото провеждане на шестте 
промишлени инициативи за 
енергийни демонстрационни проекти, 
както това е отбелязано в 
Европейския стратегически план за 
енергийни технологии.

2009/.../ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно насърчаването 
на енергията от възобновяеми 
източници и относно енергийните 
характеристики на сградите, както и 
на Европейския стратегическия план за
енергийни технологии, в който бе 
отправен призив за съвместен и 
стратегически план за научни 
изследвания и за нововъведения, в 
съответствие с целите на европейската 
енергийна политика, като в същото 
време бе поет ангажимент за 
приемането на шест европейски 
промишлени инициативи, три от 
които (най-големите вятърни 
турбини, чието основно приложение е 
в морската вятърна енергетика;
големи съоръжения за производство 
на слънчева фотоелектрическа (PV) и 
концентрирана слънчева 
електроенергия; както и единна 
интелигентна европейска 
електропреносна мрежа, която 
позволява доста същественото по 
своя характер включване на 
възобновяеми и децентрализирани 
енергийни източници) са пряко или 
непряко свързани с тази специфична 
област.

Or. en

Обосновка

В случая с възобновяемите източници на енергия настоящият Регламент се основава 
на директивата относно насърчаването на енергията от възобновяеми източници, 
директивата относно енергийната ефективност на сградите и Европейския 
стратегическия план за енергийни технологии. 
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Изменение 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В случаите на проектите за
улавяне и съхранение на СО2 и на 
разположените в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации, 
настоящият Регламент се основава на 
Европейския стратегическия план за 
енергийни технологии, в който бе 
отправен призив за съвместен и 
стратегически план за научни 
изследвания и за нововъведения, в 
съответствие с целите на европейската 
енергийна политика, като в същото 
време бе поет ангажимент за 
приемането на шест европейски 
промишлени инициативи, по-специално 
и в разглежданите две области. На 
своята среща от 16 октомври 2008 г. 
Европейският съвет поиска от 
Комисията значително да ускори 
прилагането на Технологичния план. 
С настоящата програма се инициира 
финансиране на проекти за улавяне и 
съхранение на СО2 и за разположени в 
морето вятърни електрогенериращи 
инсталации, без това да засяга 
бъдещото провеждане на шестте 
промишлени инициативи за 
енергийни демонстрационни проекти, 
както това е отбелязано в 
Европейския стратегически план за 
енергийни технологии.

(9) В случаите с възобновяемите 
енергийни източници настоящият 
Регламент се основава на Директивата 
за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници и на 
Европейския стратегическия план за 
енергийни технологии, в който бе 
отправен призив за съвместен и 
стратегически план за научни 
изследвания и за нововъведения, в 
съответствие с целите на европейската 
енергийна политика, като в същото 
време бе поет ангажимент за 
приемането на шест европейски 
промишлени инициативи, три от 
които са пряко или косвено свързани с 
тази конкретна област.

Or. en
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Изменение 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В случаите на проектите за улавяне и 
съхранение на СО2 и на
разположените в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации, 
настоящият Регламент се основава на 
Европейския стратегическия план за 
енергийни технологии, в който бе 
отправен призив за съвместен и 
стратегически план за научни 
изследвания и за нововъведения, в 
съответствие с целите на европейската 
енергийна политика, като в същото 
време бе поет ангажимент за 
приемането на шест европейски 
промишлени инициативи, по-специално 
и в разглежданите две области. На 
своята среща от 16 октомври 2008 г. 
Европейският съвет поиска от 
Комисията значително да ускори 
прилагането на Технологичния план. С 
настоящата програма се инициира 
финансиране на проекти за улавяне и 
съхранение на СО2 и за разположени в 
морето вятърни електрогенериращи 
инсталации, без това да засяга 
бъдещото провеждане на шестте 
промишлени инициативи за енергийни 
демонстрационни проекти, както това е 
отбелязано в Европейския 
стратегически план за енергийни 
технологии.

(9) В случаите на проектите за улавяне и 
съхранение на СО2 и на 
възобновяемите енергийни 
източници, настоящият Регламент се 
основава на Европейския 
стратегическия план за енергийни 
технологии и Директивата за 
насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници, в които бе 
отправен призив за съвместен и 
стратегически план за научни 
изследвания и за нововъведения, в 
съответствие с целите на европейската 
енергийна политика, като в същото 
време бе поет ангажимент за 
приемането на шест европейски 
промишлени инициативи, три от 
които (най-големите вятърни 
турбини, чието основно приложение е 
в морската вятърна енергетика;
широкомащабно производство на 
слънчева фотоелектрическа (PV) и 
концентрирана слънчева 
електроенергия; както и единна 
интелигентна европейска 
електропреносна мрежа, която 
позволява доста същественото по 
своя характер включване на 
възобновяеми и децентрализирани 
енергийни източници) са пряко или 
непряко свързани с тази специфична 
област. На своята среща от 16 
октомври 2008 г. Европейският съвет 
поиска от Комисията значително да 
ускори прилагането на Технологичния 
план. С настоящата програма се 
инициира финансиране на проекти за 
улавяне и съхранение на СО2 и за 
енергия от морски ветрове, без това да 
засяга бъдещото провеждане на шестте 
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промишлени инициативи за енергийни 
демонстрационни проекти, както това е 
отбелязано в Европейския 
стратегически план за енергийни 
технологии.

Or. en

Обосновка

Няма причина да ограничаваме подпомагането си само до проекти за улавяне и 
съхранение на СО2 и за енергия от морски ветрове. Напротив, това би се оказало 
изключително контрапродуктивно по отношение на усилията ни за съживяване и 
укрепване на европейската икономика и за предоставяне на нови възможности за 
създаване на работни места за гражданите. Общото споменаване на всички видове 
възобновяема енергия изглежда е по-подходящо.

Изменение 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В областта на енергийната 
ефективност градовете имат огромен 
потенциал, воля и капацитет за 
осигуряване на устойчиво развитие, 
което по отношение на европейската 
икономика ще доведе до стимулиране 
в краткосрочен план и 
преструктуриране в дългосрочен план, 
както показа успехът на 
инициативата за учредяване на 
Съвет на кметовете. Градовете 
могат да използват като опорна 
точка съществуващи близки 
междусекторни партньорства, 
уменията си в управлението на 
проекти на място, отговорностите в 
качеството си на органи по 
планирането, както и ролята си на 
крупни работодатели и в 
ръководството на инфраструктурни 
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проекти. Новаторските и устойчиви 
проекти на равнище градове ще могат 
да се възползват от местните 
капацитети за обучение на 
работници, да приспособяват 
инфраструктурата и да подкрепят 
бизнеса. Подкрепата за градовете 
трябва да продължи, за да бъдат 
постигнати и надхвърлени целите, 
които си е поставил ЕС по 
отношение на енергетиката и 
климата. Следователно 
Европейският план за икономическо 
възстановяване (EEPR) следва да се 
съсредоточи върху градовете, и 
особено върху енергийната 
ефективност и възобновяемите 
енергийни източници по отношение 
на сградите, чрез преразпределението 
на средства към „интелигентни 
проекти“, които са координирани и 
намират широко приложение на 
равнище градове. 

Or. en

Изменение 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) В строителния сектор се 
консумират 40% от енергията, 
изразходвана в целия ЕС. Необходите 
средства за реновиране и строеж на 
сгради по възможно най-ефективния в 
енергийно отношение начин, като в 
същото време се използват всички 
налични възобновяеми източници на 
енергия, са от ключово значение за 
намаляване на въздействието върху 
изменението на климата, повишаване 
на сигурността на доставките на 



AM\772702BG.doc 23/113 PE421.268v01-00

BG

енергия, както и за незабавното
увеличаване на ръста на заетостта в 
ЕС.  Европейската енергийна 
програма за възстановяване (EEPR) 
следва да осигури помощ за 
първоначални инвестиции в 
„интелигентни“ в енергийно 
отношение сгради и по-общо да служи 
на целите на Директива xxxx/xxxx 
относно енергийните 
характеристики на сградите.

Or. en

Изменение 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Понастоящем разходите за 
използване на ресурси в някои ключови 
промишлени отрасли на ЕС са 
значително високи и понякога дори 
по-високи от разходите за работна 
ръка. Както е посочено в 
съответното съобщение на 
Комисията, в ЕС се забелязва 
нарастваща и пораждаща 
безпокойство зависимост от 
ограничен брой страни извън 
държавите-членки за определени 
редки, но стратегически суровини, 
като например литий. Използването 
на настоящите кризи за извършване 
на значителни инвестиции в 
модернизацията на промишлените 
процеси в едромащабното 
производство на ЕС и в сектора на 
МСП ще бъде един от най-важните 
двигатели за 
конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС. 
Екопромишлеността включва също 
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важни промишлености на бъдещето с 
потенциално висок ръст. ЕС често е 
водещ в областта на научните 
изследвания в сферата на 
екологичните технологии, но други 
икономики, преди всичко тази на 
САЩ, го превъзхождат, когато става 
въпрос за утвърждаването на тези 
технологии, особено чрез по-добър 
достъп до рисков капитал.

Or. en

Изменение 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде оказано незабавно 
въздействие върху икономическата 
криза, необходимо е настоящият 
Регламент да включва списък на 
проектите, които могат да получат 
незабавно финансова подкрепа, при 
условие че отговарят на критериите за 
осигуряване на ефективност и 
ефикасност, както и на определените 
във финансовия пакет лимити.

(10) За да бъде оказано незабавно 
въздействие върху икономическата 
криза, необходимо е настоящият 
Регламент да уточни открит списък 
на проекти, достигнали зряла фаза, 
които могат да получат незабавно 
финансова подкрепа, при условие че 
отговарят на критериите за осигуряване 
на предоставянето на средства и 
бързо започване, най-късно през 2010 
г., висок потенциал за ползи в 
социален план с оглед на енергийната 
сигурност и изменението на климата, 
а така също и техническа и 
финансова стабилност, както и на 
определените във финансовия пакет 
лимити.

Or. en
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Изменение 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Градовете имат огромен 
потенциал, воля и капацитет да 
осигуряват устойчиво развитие, 
което по отношение на европейската 
икономика ще доведе до стимулиране 
в краткосрочен план и 
преструктуриране в дългосрочен план, 
както показа успехът на 
инициативата за учредяване на 
Съвет на кметовете. Градовете 
следва да се насърчават, за да бъдат 
постигнати и надхвърлени целите, 
които си е поставил ЕС по 
отношение на енергетиката и 
климата; следователно Европейският 
план за икономическо възстановяване 
(EEPR) следва да се съсредоточи върху 
градовете и енергийната 
ефективност посредством 
проектите за „интелигентни 
градове“.

Or. en

Изменение 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) По отношение на проектите за 
свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи, този списък е 
съставен въз основа на приноса на 
проектите по отношение на целите за 
сигурност и разнообразяване на 

(11) По отношение на проектите за 
свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи, този открит 
списък е съставен въз основа на приноса 
на проектите по отношение на целите за 
сигурност и разнообразяване на 
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енергийните доставки, които цели бяха 
посочени във Втория стратегически 
енергиен преглед и бяха утвърдени от 
Европейския парламент и от Съвета. 
Проектите са избрани въз основа на 
техните възможности за реализация на 
установените в посочения Преглед 
приоритети, на достигнатата от тях 
степен на зрелост, както и на 
възможностите им да допринесат за:

енергийните доставки, които цели бяха 
посочени във Втория стратегически 
енергиен преглед и бяха утвърдени от 
Европейския парламент и от Съвета. 
Проектите са избрани въз основа на 
техните възможности за реализация на 
установените в посочения Преглед 
приоритети, на достигнатата от тях 
степен на зрелост, както и на 
възможностите им да допринесат за:

Or. en

Изменение 33
Атанас Папаризов, Маруся Иванова Любчева

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Във връзка с това 
съществуващият списък на проекти, 
предложени от Комисията за 
финансиране от страна на 
Общността посредством EEPR, все 
още е недостатъчно съгласуван и не 
предлага подходяща реакция за 
преодоляване на кризата на 
държавите-членки, засегнати в най-
голяма степен от газовата криза. 

Or. en

Изменение 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) По отношение на разположените в 
морето инсталации за вятърна 

(12) По отношение на възобновяемите 
енергийни източници, в открития 
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енергия, в списъка са включени 
проекти, за които може да се счита —
съгласно информация, получена от 
заинтересованите страни в рамките на 
Европейската технологична платформа 
за вятърна енергия (European Wind 
Energy Technology Platform), както и от 
източници от съответния промишлен 
отрасъл и от други източници — че са 
вече одобрени и готови за реализация; 
че са новаторски, като в същото време 
се основават на добре установени 
принципи; че изпълнението им може да 
бъде ускорено при наличие на 
финансова подкрепа; че имат 
трансгранично значение; че се отнасят 
за големи инсталации; и че в проектите 
е показано как резултатите от 
техническия напредък могат да бъдат 
ефикасно разпространени, в светлината 
на целите и структурите, утвърдени в 
Европейския стратегически план за 
енергийни технологии. Финансовата 
помощ следва да бъде насочена към тези 
проекти, по които може да бъде 
постигнат значителен напредък през 
2009 г. и 2010 г.

списък са включени проекти за енергия 
от морски ветрове, за които, наред с 
други проекти относно 
възобновяемите енергийни 
източници, може да се счита —
съгласно информация, получена от 
заинтересованите страни в рамките на 
Европейската технологична платформа 
за вятърна енергия, както и от 
източници от съответния промишлен 
отрасъл и от други източници — че са 
вече одобрени и готови за реализация; 
че са новаторски, като в същото време 
се основават на добре установени 
принципи; че изпълнението им може да 
бъде ускорено при наличие на 
финансова подкрепа; че имат 
трансгранично значение; че се отнасят 
за големи инсталации; и че в проектите 
е показано как резултатите от 
техническия напредък могат да бъдат 
ефикасно разпространени, преди всичко 
в светлината на целите и структурите, 
утвърдени в Европейския стратегически 
план за енергийни технологии. 
Финансовата помощ следва да бъде 
насочена към тези проекти, по които 
може да бъде постигнат значителен 
напредък през 2009 г. и 2010 г.

Or. en

Изменение 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По отношение на улавянето и 
съхранението на СО2, списъкът следва 
да бъде съставен въз основа на 
информация, получена от 
заинтересовани страни в рамките на 
Форума по минералните горива (Fossil 

(13) По отношение на улавянето и 
съхранението на СО2, финансовата
помощ следва да бъде насочена само 
към тези проекти, за които може да 
бъдат предоставени средства и при 
които е възможно започване 
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Fuel Forum), Технологичната 
платформа за нулеви емисии от 
електроцентрали, използващи 
минерални горива (Zero Emissions 
Fossil Fuel Power Plants Technology 
Platform), както и от други 
източници. Финансовата помощ 
следва да бъде насочена към тези 
проекти, по които може да бъде
постигнат значителен напредък през 
2009 г. и 2010 г.

работите най-късно през 2010 г. 

Or. en

Изменение 36
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В случай, че финансовата помощ 
не може да бъде предоставена за 
посочените в списъка проекти поради 
факта, че те не са постигнали 
необходимия напредък и 
необходимата зрелост за инвестиции 
през 2009 и 2010 г., Комисията следва 
да внесе – ако счете за уместно –
предложение за определяне на 
допълнителни енергийни проекти, 
които отговарят на изискванията за 
финансиране.

Or. en

Обосновка

Ако през следващите две години идентифицирани проекти не достигнат 
необходимото за инвестиции равнище, следва да се осигури финансовата помощ, 
определена за тези проекти да може да бъде използвана за други изпълняващи 
изискванията за финансиране проекти, които отговарят на критериите, посочени в 
алинея 1 на член 1.



AM\772702BG.doc 29/113 PE421.268v01-00

BG

Изменение 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Степента на готовност ще се 
оценява въз основа на: наличието на 
зряла и осъществима проектна идея за 
съответната електроцентрала, 
включително и за инсталацията Й за 
улавяне на СО2; наличието на зряла и 
осъществима проектна идея за преноса 
и съхранението на CO2; както и 
деклариран ангажимент от страна на 
местните власти да подкрепят 
проекта. Също така, необходимо е да 
бъде показано как резултатите от 
техническия напредък могат да бъдат 
ефикасно разпространени и как те ще 
ускорят постигането на целите, 
посочени в Европейския стратегически 
план за енергийни технологии.

(14) Критериите за подбор и 
отпускане на финансиране следва да 
се основават на наличието на зрял и 
осъществим проект за улавяне и 
съхранение на СО2; наличието на зрял
и осъществим проект за преноса и 
съхранението на CO2; както и 
доказателство за възможността за 
получаване до края на 2009 г. на 
всички необходими разрешения от 
страна на националните и местните 
органи. Също така, необходимо е да 
бъде показано как резултатите от 
техническия напредък могат да бъдат 
ефикасно разпространени и как те ще 
ускорят постигането на целите, 
посочени в Европейския стратегически 
план за енергийни технологии.

Or. en

Изменение 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо ще бъде да се избира 
измежду тези проекти, които отговарят 
на изискванията за финансиране (eligible 
projects). При подбора следва да се 
спази изискването, inter alia, че не 
повече от един проект за улавяне и 
съхранение на СО2 ще бъде 

(15) Необходимо ще бъде да се избира 
измежду тези проекти, които отговарят 
на изискванията за финансиране. При 
подбора следва да се спази изискването, 
inter alia, че не повече от един проект за 
улавяне и съхранение на СО2 ще бъде 
подпомогнат във всяка държава-членка.



PE421.268v01-00 30/113 AM\772702BG.doc

BG

подпомогнат във всяка държава-членка, 
за да се осигури проучването на 
широка гама от условия за съхранение 
в геоложки обекти и да се поддържа 
целта за насърчаване на 
икономическото възстановяване в 
Европа.

Or. en

Изменение 39
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) В светлината на специфичната 
цел на настоящия регламент и с оглед 
на необходимостта от спешно 
осигуряване на максимална финансова 
помощ за предвидените в него три 
проектни области, Комисията следва 
да укрепи финансовите инструменти 
в настоящия Регламент в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка и с помощта на 
финансовите инструменти на тази 
банка. Специално внимание следва да 
се отдели на разработването от 
страна на Европейската 
инвестиционна банка на финансови 
механизми за финансово подпомагане 
на предвидените в настоящия 
регламент енергийни проекти в 
съответствие с Механизма за 
финансиране със споделен риск за 
изследователска дейност.

Or. en
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Изменение 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Комисията следва да представи 
на Европейския парламент до 30 юни 
2009 г. предложение за подобряване на 
начина на действие на трите 
европейски структурни фонда, по-
специално за МСП, наред с другото 
чрез скъсяване на периода преди 
изплащането на средства от 
фондовете и чрез предвиждане на 
възможност за получаване на 
авансови плащания от фондовете.

Or. en

Обосновка

Много е важно да се проучат възможностите за повишаване на достъпа до 
европейските структурни фондове, по-специално за МСП, тъй като тези по всяка 
вероятност няма да получат помощ от плана за икономическо възстановяване.

Изменение 41
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Поради спешния характер на 
мерките, необходими във връзка с 
икономическата криза и във връзка с 
неотложните енергийни нужди на 
Общността, настоящият Регламент 
следва да влезе в сила веднага след 
неговото публикуване,

(23) Поради спешния характер на 
мерките, необходими във връзка с 
икономическата криза и във връзка с 
неотложните енергийни нужди на 
Общността, настоящият Регламент 
следва да влезе в сила веднага след 
неговото публикуване; а освен това 
Комисията следва да подготви нова 
програма с цел подпомагане на 
икономическото възстановяване чрез 
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предоставяне на финансова помощ от 
Общността за проекти в областта 
на енергетиката за периода след 2010 
г.

Or. en

Изменение 42
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
финансов инструмент — Европейската 
енергийна програма за възстановяване 
(European Energy Programme for 
Recovery), наричана по-долу „EEPR“, за 
разработването в Общността на проекти 
в областта на енергетиката, 
допринасящи за икономическото 
възстановяване, за сигурността на 
енергийните доставки и за намаляването 
на емисиите на парникови газове. 

С настоящия регламент се създава 
финансов инструмент — Европейската 
енергийна програма за възстановяване 
(European Energy Programme for 
Recovery), наричана по-долу „EEPR“, за 
разработването в Общността на проекти 
в областта на енергетиката, 
допринасящи за икономическото 
възстановяване, за сигурността на 
енергийните доставки, за енергийната 
ефективност и за намаляването на 
емисиите на парникови газове.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент създава финансов инструмент - Европейската енергийна 
програма за възстановяване, и много е важно да бъдат включени енергийната 
ефективност, по-специално енергийната ефективност в сгради, както и 
новаторските технологии. 
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Изменение 43
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемат се следните подпрограми, с 
оглед да се постигне напредък в 
постигането на горепосочените цели в 
следните области:

Приемат се следните подпрограми, с 
оглед да се постигне напредък в 
постигането на горепосочените цели в 
следните области:

а) свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи;

а) свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи;

б) разположени в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации; и

б) енергия от морски ветрове;

в) улавяне и съхранение на СО2. в) улавяне и съхранение на СО2.

ва) енергийна ефективност, по-
специално енергийна ефективност в 
сгради, и
вб) новаторски технологии

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент създава финансов инструмент - Европейската енергийна 
програма за възстановяване, и много е важно да бъдат включени енергийната 
ефективност, по-специално енергийната ефективност в сгради, както и 
новаторските технологии. 

Изменение 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемат се следните подпрограми, с 
оглед да се постигне напредък в 
постигането на горепосочените цели в 
следните области:

Приемат се следните подпрограми, с 
оглед да се постигне напредък в 
постигането на горепосочените цели в 
следните области:
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а) свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи;

а) свързване на газопреносни и 
електронпреносни мрежи, особено 
супермрежата на ЕС;

б) разположени в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации; и

б) енергия от морски ветрове и от 
други възобновяеми източници;

в) улавяне и съхранение на СО2. в) енергийна ефективност, по-
специално посредством проекти за 
„интелигентни градове“;
ва) екопромишленост, по-специално 
по-висока производителност на 
ресурсите.

Or. en

Изменение 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемат се следните подпрограми, с 
оглед да се постигне напредък в 
постигането на горепосочените цели в 
следните области:

Приемат се следните подпрограми, с 
оглед да се постигне напредък в 
постигането на горепосочените цели в 
следните области:

а) свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи;

а) свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи;

б) разположени в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации; и

б) енергия от морски ветрове;

в) улавяне и съхранение на СО2. в) улавяне и съхранение на СО2;

ва) енергийна ефективност, 
включително интелигентни градове; 
и
вб) други възобновяеми енергийни 
източници.

Or. en
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Обосновка

Проекти в областта на енергийната ефективност, особено „интелигентни градове“, 
а също така и в областта на възобновяемите енергийни източници, могат да 
започнат веднага и притежават огромен потенциал по отношение на  приноса към 
икономическото възстановяване. Ето защо в рамките на настоящия регламент те 
следва да бъдат считани за сектори, отговарящи на условията за финансиране.

Изменение 46
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) енергоспестяване и енергийна 
ефективност

Or. en

Обосновка

Следва да се даде приоритет на проектите на краткосрочна основа, с краткосрочни 
резултати, така че да имат значително влияние върху преодоляването на 
настоящата криза.

Изменение 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) интелигентни енергийни градове

Or. en

Обосновка

Градските райони, в които живеят 80% от гражданите на ЕС и в които се изпускат 
70% от емисиите на парникови газове, играят основна роля в борбата с изменението 
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на климата. Съществува огромен потенциал и огромна нужда от инвестиции в 
устойчива енергия на местно равнище, чрез които се създават работни места и 
свързаните с климата и енергията цели се постигат по-бързо.

Изменение 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Регламента се идентифицират
проекти, които да бъдат финансирани 
по всяка от подпрограмите и се 
формулират критерии за 
идентификационни и приложни 
дейности за реализирането на тези 
проекти.

В Регламента се посочват проекти, 
които да бъдат финансирани, и се 
формулират критерии за 
идентификационни и приложни 
дейности за реализирането на тези 
проекти.

Or. en

Обосновка

Проекти в областта на енергийната ефективност, особено „интелигентни градове“, 
а също така и в областта на възобновяемите енергийни източници, могат да 
започнат веднага и притежават огромен потенциал по отношение на  приноса към 
икономическото възстановяване. Ето защо в рамките на настоящия регламент те 
следва да бъдат считани за сектори, отговарящи на условията за финансиране.

Изменение 49
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че приетите подпрограми и 
идентифицирани проекти не 
позволяват своевременни инвестиции 
поради недостатъчна зрелост на 
проекта, настоящият регламент 
може да бъде допълван с предложения 
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за определяне на допълнителни 
подпрограми и проекти. 

Or. en

Обосновка

Ако през следващите две години идентифицирани проекти не достигнат 
необходимото за инвестиции равнище, следва да се осигури, финансовата помощ, 
определена за тези проекти да може да бъде използвана за други изпълняващи 
изискванията за финансиране проекти, които отговарят на критериите, посочени в 
алинея 1.

Изменение 50
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетността на различните 
проекти се определя в зависимост от 
тяхната осъществимост и 
бързината, с която те могат да 
бъдат изпълнени. Между проектите в 
тези четири области има голяма 
степен на гъвкавост.

Or. en

Обосновка

Следва да се даде приоритет на проектите на краткосрочна основа, с краткосрочни 
резултати, така че да имат значително влияние върху преодоляването на 
настоящата криза.
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Изменение 51
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „инвестиционна фаза“ означава тази 
фаза в даден проект, през която се 
изпълнява изграждането и се правят 
капиталовите разходи;

д) „инвестиционна фаза“ означава тази 
фаза в даден проект, през която се 
извършват напреднали технически 
проучвания, както и се изпълнява
изграждането и се правят капиталовите 
разходи;

Or. en

Обосновка

„Техническите проучвания“ обхващат множество фази, включително проекта, който 
съответства на по-зряла фаза и по тази причина следва да бъдат включени в 
инвестиционната фаза, а не във фазата на планирането.

Изменение 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „интелигентни градове“ означава 
градове, които се ангажират с 
енергийната ефективност и 
възобновяемата енергия, преди всичко 
в сектора на строителството и 
транспорта, и които се координират 
на равнище ЕС, по-специално 
посредством мрежи от типа на 
Съвета на кметовете.

Or. en
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Изменение 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „възобновяема енергия“ означава 
енергия от възобновяеми неизкопаеми 
енергийни източници съгласно 
определението в член 2 на Директива 
2009/хххх на Европейския парламент 
и на Съвета за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 2 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) „интелигентни градове“ означава 
градове, които се ангажират с 
насърчаване на енергийната 
ефективност и възобновяемата 
енергия в строителния и жилищния 
сектор и с щадящи климата проекти 
в областта на обществения 
транспорт, и които се координират 
на равнище ЕС, по-специално 
посредством мрежи от типа на 
Съвета на кметовете;

Or. en
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Изменение 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 2 – буква е в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) „екопромишленост“ означава 
действия, свързани с производството 
на стоки и предоставянето на услуги 
за измерване, предотвратяване, 
ограничаване, минимизиране или 
отстраняване на екологични щети, 
причинени на водата, въздуха и 
почвата, както и с проблеми във 
връзка с отпадъците, шума и 
екологичните системи. Това включва 
чисти технологии, продукти и услуги, 
които намаляват опасностите за 
околната среда и свеждат до 
минимум замърсяването и разхода на 
ресурси;

Or. en

Изменение 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „новаторски финансови 
инструменти“ означава 
инструменти със значителен 
насърчителен ефект върху 
публичните и частните инвестиции; 
Те включват пряк дялов капитал за 
мащабни проекти, особено чрез фонда 
„Marguerite“, пряк дялов капитал за 
малки и средни проекти чрез участие 
във фондовете за рисков капитал на 
Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ), гарантирани механизми за 
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отпускане на заеми и за разпределяне 
на рисковете при ЕИБ или други 
публични банки, въвеждане на 
намален лихвен процент за заеми от 
ЕИБ или от публични банки, или 
финансиране на техническа помощ за 
„катализатори за промяна“ като 
например „интелигентни градове“;

Or. en

Изменение 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) „принцип по заслуги“ означава 
принципа, съгласно който измежду 
проектите, които отговарят на 
условията за финансиране, се избират 
надеждни и устойчиви проекти, 
които получават безвъзмездна 
финансова помощ или подкрепа чрез 
новаторски финансов инструмент.

Or. en

Изменение 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на Европейската енергийна програма за 
възстановяване (EERP) за 2009 г. и 2010 
г. ще възлиза на 3 500 милиона евро, 
разпределени както следва:

1. Финансовият пакет за изпълнението
на Европейската енергийна програма за 
възстановяване (EERP) за 2009 г. и 2010 
г. ще възлиза на 3 750 милиона евро.
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Or. en

Изменение 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на Европейската енергийна програма за 
възстановяване (EERP) за 2009 г. и 2010 
г. ще възлиза на 3 500 милиона евро, 
разпределени както следва:

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на Европейската енергийна програма за 
възстановяване (EERP) за 2009 г. и 2010 
г. ще възлиза на 3 500 милиона евро, 
разпределени както следва:

а) за проекти за свързване на 
газопреносни и електропреносни мрежи: 
1 750 милиона евро;

а) за проекти за свързване на 
газопреносни и електропреносни 
мрежи:до1 750 милиона евро;

б) за проекти за разположени в морето 
вятърни електрогенериращи 
инсталации: 500 милиона евро;

б) за проекти енергия от морски 
ветрове: до 500 милиона евро;

в) за проекти за улавяне и съхранение на 
СО2: 1 250 милиона евро.

в) за проекти за улавяне и съхранение на 
СО2: до 1 250 милиона евро.

ва) инвестиции в енергоспестяване и 
енергийна ефективност, особено в 
рамките на местните програми за 
енергоспестяване, до 1 000 милиона 
евро.
При вземане на решение за конкретно 
финансиране съгласно букви а) до ва), 
се следи внимателно да не се 
надхвърлят границите на общия 
финансов пакет.

Or. en

Обосновка

Местни и регионални инициативи, които могат да бъдат осъществени сравнително 
лесно и бързо, следва също да бъдат подкрепяни.
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Изменение 60
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за проекти за улавяне и съхранение на 
СО2: 1 250 милиона евро.

в) за проекти за улавяне и съхранение на 
СО2 750 милиона евро.

Or. en

Обосновка

Важно е средствата да се разпределят по-добре.

Изменение 61
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) енергийна ефективност, по-
специално енергийна ефективност в 
сгради: 500 милиона евро.

Or. en

Обосновка

Необходими са инвестиции в енергийната ефективност в сградите, тъй като това е 
един от секторите, които могат да стимулират европейската икономика.
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Изменение 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) интелигентни енергийни градове: 
500 милиона евро

Or. en

Изменение 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Сума, възлизаща на 50% от 
размера на общия финансов пакет, 
посочен в параграф 1, ще бъде 
предоставена на проекти съгласно 
параграф 1, буква в), под формата на 
директни безвъзмездни помощи, 
което се равнява на 1 875 милиона 
евро, докато оставащите 50% от 
общия финансов пакет ще бъдат 
предоставени под формата на 
новаторски финансови инструменти. 
Средства, които не са разпределени 
през 2009 и 2010 г. под формата на 
безвъзмездни помощи, се 
преразпределят към новаторските 
финансови инструменти. 

Or. en
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Изменение 64
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Енергийната инфраструктура, 
финансирана или съфинансирана 
посредством съществуващите 
европейски фондове, трябва да бъде 
икономически оправдана и да носи 
допълнителна общоевропейска полза.

Or. en

Изменение 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Приносът от бюджета на 
Европейския съюз спрямо ЕИБ, ЕИФ и 
други публични банки, насочен към 
новаторските финансови 
инструменти, посочени в параграф 1а, 
възлиза на 1 875 милиона евро. 
Съответните финансови 
институции допринасят със същата 
сума, т.е. с допълнителни 1 875 
милиона евро, с което общият размер 
на новаторските финансови 
инструменти ще бъде увеличен на 3 
750 милиона евро, като 
допълнителният значителен 
насърчителен ефект върху 
публичните и частните инвестиции 
ще варира между 5 и 15 милиона евро 
в зависимост от характера на 
новаторския финансов инструмент.

Or. en
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Изменение 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Общият размер на директните 
безвъзмездни помощи и новаторски 
финансови инструменти, възлизащ на 
5 625 милиона евро, посочен в 
параграфи 1а и 1б, се разпределя 
поравно и по гъвкав начин въз основа 
на принципа „по заслуги“ между:

а) за проекти за свързване на 
газопреносни и електропреносни мрежи: 
1 750 милиона евро;

а) проекти за свързване на газопроводи 
и електропреносни мрежи, по-
специално супермрежата на ЕС (...); 

б) за проекти за разположени в морето 
вятърни електрогенериращи 
инсталации: 500 милиона евро;

б) проекти за енергия от морски 
ветрове и от други възобновяеми 
енергийни източници (...); 

в) за проекти за улавяне и съхранение 
на СО2: 1 250 милиона евро.

в) енергийна ефективност, по-
специално програмата 
„интелигентни градове“;
ва) екопромишленост.

Or. en

Изменение 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Финансовият пакет, определен за 
проектите в приложението, които не 
отговарят на критериите за 
съответствие с изискванията за 
финансиране, посочени в членове 8, 14 
и 19, се преразпределят незабавно за 
проекти за енергийна ефективност, 
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включително „интелигентни 
градове“ и други проекти в областта 
на възобновяемите енергийни 
източници, посочени в букви ва) и вб) 
от член 1, които отговарят на 
критериите за съответствие с 
изискванията за финансиране 
съгласно член 23а.

Or. en

Обосновка

Проекти в областта на енергийната ефективност, особено „интелигентни градове“, 
а също така и в областта на възобновяемите енергийни източници, могат да 
започнат веднага и притежават огромен потенциал по отношение на приноса към 
икономическото възстановяване.

Изменение 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бюджетният орган следва да вземе 
решение по предложенията на 
Комисията в рамките на шест седмици. 
Когато в този срок не е взето 
решение, предложенията ще се 
смятат за приети.

4. Бюджетният орган следва да вземе 
решение по предложенията на 
Комисията в рамките на дванадесет
седмици.

Or. en
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Изменение 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Глава II – подпрограми

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава II се заличава

Or. en

Обосновка

Вместо прекалено специфични разпоредби за всяка възможна подпрограма, както е 
предложено от Комисията, по-добре и по-лесно е да се предвидят хоризонтални 
разпоредби, обхващащи всички подпрограми. Поради това заменяме цялата глава ІІ с 
набор от общи разпоредби в глава ІІІ.  С това изменение се заличава цялата глава ІІ, 
от член 4 до член 22.

Изменение 70
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оптимизиране на капацитета на 
енергийната мрежа и интегриране на 
вътрешния енергиен пазар на 
Общността, по-специално във връзка с 
трансграничните отсечки;

б) оптимизиране на капацитета на 
енергийната мрежа и интегриране на 
вътрешния енергиен пазар на 
Общността, по-специално във връзка с 
трансграничните отсечки, което е 
насочено към свързване на всички 
национални пазари в държавите-
членки и не се ограничава само до 
определени региони;

Or. en

Обосновка

Ограничаването на инвестиции до регионални мрежи би представлявало 
недооценяване на потенциала на мрежите и не би допринесло за сигурността на 
енергийното снабдяване на съответните държави-членки.
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Изменение 71
Атанас Папаризов, Маруся Иванова Любчева

Предложение за регламент
Член 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развитие на мрежата с оглед 
укрепване на икономическото и 
социално сближаване, чрез намаляване 
на изолацията на по-малко 
облагодетелстваните и островните 
области в Общността;

в) развитие на енергийната мрежа с 
оглед укрепване на икономическото и 
социално сближаване и намаляване на 
изолацията на по-малко 
облагодетелстваните и островните 
области в Общността;

Or. en

Изменение 72
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) присъединяване към мрежата на 
възобновяеми енергийни ресурси; и

г) присъединяване към мрежата и 
интегриране на възобновяеми 
енергийни ресурси; и

Or. en

Обосновка

Също толкова важно като физическото свързване на възобновяемите енергийни 
източници са и тяхното интегриране и последващото управление на 
електропреносната мрежа. Инфраструктурите са от основно значение по 
отношение на интегрирането, тъй като тези системи с висока степен на свързване 
са по-здрави и могат да интегрират по-голям дял от възобновяеми енергийни 
източници, което съответства на целите на ЕС.
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Изменение 73
Атанас Папаризов, Маруся Иванова Любчева

Предложение за регламент
Член 4 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) осигуряване на подходяща реакция 
на неотдавнашните газови кризи.

Or. en

Изменение 74
Атанас Папаризов, Маруся Иванова Любчева

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската енергийна програма за 
възстановяване (EERP) ще послужи за 
спешно приспособяване и разработване 
на енергийни мрежи, които са от 
особена важност за Общността във 
връзка с вътрешния енергиен пазар и, 
по-специално, за разрешаване на 
проблемите, свързани с „тесните места“, 
сигурността и разнообразяването на 
доставките и за преодоляване на 
екологичните, техническите и 
финансовите препятствия. Необходима 
е специална подкрепа от страна на 
Общността за по-интензивно 
разработване на енергийни мрежи и за 
ускоряване на тяхното изграждане.

Европейската енергийна програма за 
възстановяване (EERP) ще послужи за 
спешно приспособяване и разработване 
на енергийни мрежи, които са от 
особена важност за Общността във 
връзка с вътрешния енергиен пазар и, 
по-специално, за разрешаване на 
проблемите, свързани с „тесните места“, 
сигурността и разнообразяването на 
доставките и за преодоляване на 
екологичните, техническите и 
финансовите препятствия. Необходима 
е специална подкрепа от страна на 
Общността за по-интензивно 
разработване на енергийни мрежи и за 
ускоряване на тяхното изграждане, 
особено в държавите-членки, които 
бяха засегнати от газовата криза през 
януари 2009 г. и които са най-уязвими 
по отношение на прекъсването на 
газовите доставки.

Or. en
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Изменение 75
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на проекти, съответстващи на 
посочените в член 5 приоритети, е 
формулиран в Част А на 
Приложението.

Индикативен списък на проекти, 
съответстващи на посочените в член 5 
приоритети, е формулиран в части А и 
Б на Приложението.

Or. en

Обосновка

Следва да се даде приоритет на проектите на краткосрочна основа, с краткосрочни 
резултати, така че да имат значително влияние върху преодоляването на 
настоящата криза.

Изменение 76
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовата помощ по Европейската 
енергийна програма за възстановяване 
(наричана по-долу „помощ по EEPR“) за 
проекти за свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи ще се 
предоставя за дейности, водещи до 
изпълнение на проектите, посочени в 
Част А на Приложението, или на части 
от тези проекти.

1. Финансовата помощ по Европейската 
енергийна програма за възстановяване 
(наричана по-долу „помощ по EEPR“) за 
проекти за свързване на газопреносни и 
електропреносни мрежи ще се 
предоставя за дейности, които 
допринасят за увеличаване на 
енергийната ефективност, 
включително в сгради, или които 
водят до изпълнение на проектите, 
посочени в част А на Приложението, 
или на части от тези проекти.

Or. en
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Обосновка

Важно е финансовата помощ по Европейската енергийна програма за възстановяване 
за проекти за свързване на газопреносни и електропреносни мрежи да се предоставя 
за дейности, които допринасят за увеличаване на енергийната ефективност, 
включително в сгради.

Изменение 77
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предложенията са в съответствие с 
изискванията за финансиране само ако 
водят до изпълнение на проектите,
включени в списъка в Част А на 
Приложението, и не надхвърлят 
посочената там максимален размер на 
помощта по EERP.

1. Предложенията са в съответствие с 
изискванията за финансиране по EEPR
само ако водят до изпълнение на 
проекти в областта на енергийната 
ефективност, включително в 
областта на енергийната 
ефективност в сгради или са
включени в списъка в част А на 
Приложението, и не надхвърлят 
посочената там максимален размер на 
помощта по EERP.

Or. ro

Обосновка

Енергийната ефективност е област, която би могла да допринесе за икономическото 
развитие на Европа.

Изменение 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) за дългосрочни проекти, планирани 
така, че да започнат преди края на 
2010 г.;
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Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че проектите, които отговорят на изискванията за финансиране 
по настоящия регламент, действително ще допринесат за икономическото 
възстановяване, от съществено значение е въпросните проекти да са готови и да са в 
ход в срок от година и половина, считано от настоящия момент. Също толкова 
важно е финансирането да е насочено към широкомащабни проекти, така че да 
допринася за финансовото възстановяване през един дълъг период.

Изменение 79
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Приоритетността на различните 
проекти се определя в зависимост от 
тяхната осъществимост и 
бързината, с която те могат да 
бъдат изпълнени.

Or. en

Обосновка

Следва да се даде приоритет на проектите на краткосрочна основа, с краткосрочни 
резултати, така че да имат значително влияние върху преодоляването на 
настоящата криза.

Изменение 80
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) зрелост, във връзка по-специално с 
възможностите за ранно започване на 

а) зрелост, във връзка по-специално с 
възможностите за ранно започване на 
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работите и за ангажиране на финансови 
средства преди края на 2010 г.;

работите и за ангажиране на финансови 
средства преди края на 2011 г.;

Or. en

Обосновка

Планът за икономическо възстановяване е предназначен да стимулира европейската 
икономика въз основа на дългосрочните цели на ЕС и чрез осигуряването на по-голям 
капацитет на мрежата той се превръща във възможност за постигане на напредък 
по отношение на единния европейския енергиен пазар.

Изменение 81
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) периодът, през който увеличеният 
капацитет на мрежата трябва да 
бъде на разположение на 
участниците на пазара, като този 
период следва да не бъде повече от 
три години от предоставянето на 
помощта;

Or. en

Обосновка

Планът за икономическо възстановяване е предназначен да стимулира европейската 
икономика въз основа на дългосрочните цели на ЕС и чрез осигуряването на по-голям 
капацитет на мрежата той се превръща във възможност за постигане на напредък 
по отношение на единния европейския енергиен пазар.
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Изменение 82
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) Увеличаването на капацитета за 
пренос на електроенергия или 
природен газ поне между границите 
на държавите-членки, включени в 
проекта, независимо от това, дали 
помощта е предоставена на една или 
повече от тези държави-членки;

Or. en

Обосновка

Планът за икономическо възстановяване е предназначен да стимулира европейската 
икономика въз основа на дългосрочните цели на ЕС и чрез осигуряването на по-голям 
капацитет на мрежата той се превръща във възможност за постигане на напредък 
по отношение на единния европейския енергиен пазар.

Изменение 83
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква a в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) степента на съответствие на 
проекта с приоритетите, определени 
във всяка от регионалните 
инициативи, ръководени от 
Европейската група на регулаторите 
на електроенергия и природен газ 
(ERGEG) с цел постигане на единен 
европейски енергиен пазар;

Or. en
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Обосновка

Планът за икономическо възстановяване е предназначен да стимулира европейската 
икономика въз основа на дългосрочните цели на ЕС и чрез осигуряването на по-голям 
капацитет на мрежата той се превръща във възможност за постигане на напредък 
по отношение на единния европейския енергиен пазар.

Изменение 84
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) потенциал за подобряване на 
енергийната ефективност и 
намаляване на първичното 
енергопотребление, включително в 
сградния сектор. 

Or. ro

Обосновка

С оглед на оценяването на постъпващите предложения, критериите, прилагани от 
Комисията, следва да включват приноса на съответните мерки за подобряване на 
енергийната ефективност и намаляване на първичното енергопотребление, в това 
число и в строителния сектор.

Изменение 85
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Приоритетността на различните 
проекти се определя в зависимост от 
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това, доколко е вероятно 
изпълнението им да бъде успешно и 
от бързината, с която те могат да 
бъдат изпълнени.

Or. en

Обосновка

Следва да се даде приоритет на проектите на краткосрочна основа, с краткосрочни 
резултати, така че да имат значително влияние върху преодоляването на 
настоящата криза.

Изменение 86
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощта по EEPR за проекти за 
разположени в морето вятърни 
електрогенериращи инсталации ще 
бъде предоставяна в рамките на покана 
за предложения, само за такива 
дейности, които водят до 
осъществяване на проектите, 
включени в списъка в Част Б на 
Приложението.

1. Помощта по EEPR за проекти за 
енергия от морски ветрове ще бъде 
предоставяна в рамките на покана за 
предложения за изпълнение на 
проекти като тези, включени в 
индикативния списък в част Б на 
Приложението.

Or. en

Обосновка

Приложението следва да бъде съответно изменено.
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Изменение 87
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За проектите за енергия от 
морски ветрове, посочени в параграф 
1, се предоставя финансиране в 
съответствие с приоритетите, 
определени в Европейския 
стратегическия план за енергийни 
технологии (план SET). Европейският 
стратегическия план за енергийни 
технологии се взема предвид при 
определянето на бъдещи приоритети 
за финансиране във връзка с шестте 
европейски промишлени инициативи 
на плана SET.

Or. en

Обосновка

Целта на плана SET е ускоряването на развитието на широк спектър от технологии, 
които ще бъдат необходими в борбата срещу изменението на климата и засилването 
на сигурността на енергийните доставки. Този план за възстановяване допринася 
само за предварително финансиране на проекти за енергия от морски ветрове и за 
улавяне и съхранение на СО2. При бъдещи бюджетни обсъждания трябва да се 
обмисли финансирането на други технологии, за да се гарантира, че другите 
технологии не се пренебрегват и че проектите за вятърни електрогенериращи 
инсталации и за улавяне и съхранение на СО2 не получават двойно финансиране от 
различни източници в ущърб на други сектори.

Изменение 88
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предложенията са в съответствие с 
изискванията за финансиране само ако 

1. Предложенията са в съответствие с 
изискванията за помощ по EEPR само 
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водят до изпълнение на проектите, 
включени в списъка в Част Б на 
Приложението, ако не надхвърлят 
посочения там максимален размер на 
помощта по EEPR и ако отговарят 
на следните условия:

ако водят до изпълнение на проекти от 
типа на изброените в част Б на 
Приложение Б:

Or. en

Обосновка

Следва да се даде приоритет на проектите на краткосрочна основа, с краткосрочни 
резултати, така че да имат значително влияние върху преодоляването на 
настоящата криза.

Изменение 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) времевият график на проекта
следва да предвижда значителни 
капиталови разходи през 2009 г. и 2010 
г.;

а) проектът представлява 
дългосрочен проект, за който е 
планирано да започне преди края на
2010 г.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че проектите, които отговорят на изискванията за финансиране 
по настоящия регламент, действително ще допринесат за икономическото 
възстановяване, от съществено значение е въпросните проекти да са готови и да са в 
ход в срок от година и половина, считано от настоящия момент. Също толкова 
важно е финансирането да е насочено към широкомащабни проекти, така че да 
допринася за финансовото възстановяване през един дълъг период.
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Изменение 90
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Приоритетността на различните 
проекти се определя в зависимост от 
тяхната осъществимост и 
бързината, с която те могат да 
бъдат изпълнени.

Or. en

Обосновка

Следва да се даде приоритет на проектите на краткосрочна основа, с краткосрочни 
резултати, така че да имат значително влияние върху преодоляването на 
настоящата криза.

Изменение 91
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 –буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) степента на надлежно 
интегриране на съответната 
европейска промишленост от страна 
на предприятията от Общността, 
посочени в член 14, параграф 2.

Or. en

Обосновка

За да постигне желаните резултати, планът за възстановяване следва да включва 
последователно представителство на европейската промишленост.
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Изменение 92
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Приоритетността на различните 
проекти следва да се определя в 
зависимост от тяхната 
осъществимост и бързината, с която 
те могат да бъдат изпълнени.

Or. en

Обосновка

Следва да се даде приоритет на проектите на краткосрочна основа, с краткосрочни 
резултати, така че да имат значително влияние върху преодоляването на 
настоящата криза.

Изменение 93
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Помощта по EEPR за проекти за 
улавяне и съхранение на СО2 ще се 
отпуска за дейности, водещи до 
осъществяване на проектите, посочени 
в Част В на Приложението.

1. Помощта по EEPR за проекти за 
улавяне и съхранение на СО2 ще се 
отпуска за дейности, водещи до 
осъществяване на проекти от типа на
включените в част В на 
Приложението.

Or. en

Обосновка

Приложението следва да бъде съответно изменено.
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Изменение 94
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощ по EEPR ще бъде 
предоставена на не повече от 5 проекта 
за улавяне и съхранение на СО2. 
Финансирането не трябва да надвишава 
250 милиона евро за проект.

4. Помощ по EEPR ще бъде 
предоставена на не повече от 5 проекта 
за улавяне и съхранение на СО2.
Финансирането не трябва да надвишава 
150 милиона евро за проект.

Or. en

Изменение 95
Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Проектите за улавяне и 
съхранение на СО2, посочени в 
параграф 1, получават финансиране в 
съответствие с Европейския 
стратегическия план за енергийни 
технологии (план SET). Това 
финансиране се взема предвид при 
определянето на бъдещи приоритети 
за финансиране във връзка с шестте 
европейски промишлени инициативи 
на плана SET.

Or. en

Обосновка

Целта на плана SET е ускоряването на развитието на широк спектър от технологии, 
които ще бъдат необходими в борбата срещу изменението на климата и засилването 
на сигурността на енергийните доставки. Този план за възстановяване допринася 
само за предварително финансиране на проекти за енергия от морски ветрове и за 
улавяне и съхранение на СО2. При бъдещи бюджетни обсъждания трябва да се 



AM\772702BG.doc 63/113 PE421.268v01-00

BG

обмисли финансирането на други технологии, за да се избягва пренебрегване на 
другите технологии и двойно финансиране на проектите за вятърна енергия и за 
улавяне и съхранение на СО2 от различни източници в ущърб на други сектори.

Изменение 96
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предложенията съответстват на 
изискванията за помощ по EEPR само 
ако водят до изпълнение на проектите, 
посочени в Част В на Приложението и 
ако отговарят на следните условия:

1. Предложенията съответстват на 
изискванията за помощ по EEPR само 
ако водят до изпълнение на проекти от 
типа на изброените в част В на 
приложението:

Or. en

Обосновка

Приложението следва да бъде съответно изменено.

Изменение 97
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проектите следва да покажат, че 
могат да доведат до улавянето на поне 
85% от количеството CO2, получавано в 
електрогенериращи инсталации, които 
ще имат електрогенерираща мощност от 
поне 300 MW, или на еквивалентно 
количество CO2, както и до 
транспортирането и съхраняването това 
количество CO2 по безопасен начин в 
подземни геоложки обекти;

а) проектите следва да покажат, че 
могат да доведат до улавянето на поне 
85% от количеството CO2, получавано в 
електрогенериращи инсталации, които 
ще имат електрогенерираща мощност от 
поне 300 MW, или на еквивалентно 
количество CO2 (или в съоръжение за 
улавяне, третиращо поток от димни 
газове, съответстващ на най-малко 
300 MWe в по-голяма 
електроцентрала), както и до 



PE421.268v01-00 64/113 AM\772702BG.doc

BG

транспортирането и съхраняването това 
количество CO2 по безопасен начин в 
подземни геоложки обекти;

Or. en

Обосновка

Важно е да се уточни, че ще бъде възможно да се реализира демопроект за CCS за 
третиране на димни газове, съответстващи на най-малко 300 MW, дори ако 
електроцентралата има повече от 300 MW инсталиран капацитет (напр. 800 MW). 
Това ще позволи задържане на общите разходи на ниско равнище, без същевременно да 
се подлага на риск демонстрираната ефективност.

Изменение 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проектите следва да покажат, че 
могат да доведат до улавянето на поне 
85% от количеството CO2, получавано в 
електрогенериращи инсталации, които 
ще имат електрогенерираща мощност от 
поне 300 MW, или на еквивалентно 
количество CO2, както и до 
транспортирането и съхраняването това 
количество CO2 по безопасен начин в
подземни геоложки обекти;

а) проектите следва да покажат, че 
могат да доведат до улавянето на поне 
85% от количеството CO2, получавано в 
електрогенериращи инсталации, които 
ще имат електрогенерираща мощност от 
поне 300 MW, или на еквивалентно 
количество CO2 (или в съоръжение за 
улавяне, третиращо поток от димни 
газове, съответстващ на 300 MWe в 
по-голяма електроцентрала), както и 
до транспортирането и съхраняването 
това количество CO2 по безопасен начин 
в подземни геоложки обекти;

Or. xm

Обосновка

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
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demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.

Изменение 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проектите следва да покажат, че 
могат да доведат до улавянето на поне 
85% от количеството CO2, получавано в 
електрогенериращи инсталации, които 
ще имат електрогенерираща мощност от 
поне 300 MW, или на еквивалентно 
количество CO2, както и до 
транспортирането и съхраняването това 
количество CO2 по безопасен начин в 
подземни геоложки обекти;

а) проектите следва да покажат, че 
могат да доведат до улавянето на поне 
85% от количеството CO2, получавано в 
електрогенериращи инсталации, които 
ще имат електрогенерираща мощност от 
поне 250 MW, или на еквивалентно 
количество CO2, както и до 
транспортирането и съхраняването това 
количество CO2 по безопасен начин в 
подземни геоложки обекти;

Or. en

Обосновка

Без границата от 250 MW много от проектите, изброени в списъка с проекти в 
приложението няма да се квалифицират за финансиране по програмата.

Изменение 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) времевият график на проекта
следва да предвижда значителни 
капиталови разходи през 2009 г. и 2010 
г.;

б) проектите са в състояние да 
осъществят значителни капиталови 
разходи в рамките на 2010 г., при 
условие че бъде получено 
необходимото съгласие за планиране. 
Основната схема на разходите се 
прави в рамките на 2013 г. с последни 
разходи, предвидени за 2014/2015 г.
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Or. xm

Обосновка

Първоначалната формулировка, изискваща значителни инвестиционни разходи през 
2009 и 2010 г. не взема предвид факта, че една инвестиция не може да бъде 
осъществена, докато не бъде дадено разрешение за нея. Това зависи от 
транспонирането на национално равнище на директивата относно съхранението в 
геоложки обекти на въглероден диоксид и според най-оптимистичните прогнози 
разрешението се очаква след две години. Очаква се по-голямата част от 
инвестиционните разходи да бъдат направени преди 2013 г., като този дял 
значително ще намалее през 2014 и 2015 г.

Изменение 101
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) времевият график на проекта следва 
да предвижда значителни капиталови 
разходи през 2009 г. и 2010 г.;

б) проектите са в състояние да 
осъществят значителни капиталови 
разходи в рамките на 2010 г., при 
условие че бъде получено 
необходимото съгласие за планиране. 
Основната схема на разходите се 
прави в рамките на 2013 г. с последни 
разходи, предвидени за 2014/2015 г.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид реалното време за изпълнение на директивата за CCS и 
административните процедури за издаване на разрешение, необходимо е да се позволи 
основните схеми на разходите да се направят до 2013 г., като последните инвестиции 
се планират до 2014 и 2015 г.
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Изменение 102
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) времевият график на проекта следва 
да предвижда значителни капиталови 
разходи през 2009 г. и 2010 г.

б) времевият график на проекта 
предвижда значителни капиталови 
ангажименти в рамките на първите 
две години след предоставянето на 
финансирането. Условие за всички 
ангажименти е наличието на 
национална рамка и получаването на 
необходимите разрешения.

Or. en

Обосновка

Процесът на избор на демонстрационните проекти би могъл да продължи до края на 
2009 г. В този случай предложените точни дати вече няма да бъдат съвместими с 
процеса. Капиталовите ангажименти могат да бъдат предмет само на условия, 
които са извън контрола на операторите на проектите.

Изменение 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) времевият график на проекта
следва да предвижда значителни 
капиталови разходи през 2009 г. и 2010 
г.;

б) проектът представлява 
дългосрочен проект, за който е 
планирано да започне преди края на
2010 г.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че проектите, които могат да кандидатстват за финансиране по 
настоящия регламент, действително ще допринесат за икономическото 
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възстановяване, от съществено значение е въпросните проекти да са готови и да са в 
ход в срок от година и половина, считано от настоящия момент. Също така важно е 
финансирането да е насочено към широкомащабни проекти, които да имат принос за 
финансовото възстановяване през един дълъг период.

Изменение 104
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) времевият график на проекта следва 
да предвижда значителни капиталови 
разходи през 2009 г. и 2010 г.

б) времевият график на проекта 
осигурява възможността за 
използване на финансирането през 
2011 г. и предвижда значителни 
капиталови разходи до края на 2012 г.

Or. en

Изменение 105
Jerzy Buzek

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) времевият график на проекта следва 
да предвижда значителни капиталови
разходи през 2009 г. и 2010 г.;

б) времевият график на проекта 
предвижда значителни разходи през 
2009 г. и 2010 г.;

Or. en

Обосновка

Разходите не следва да бъдат ограничавани само до капиталовите разходи, но следва 
също така да позволяват други разходи, като напр. валидиране на местата за 
съхранение и подробни технически изследвания.
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Изменение 106
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Приоритетността на различните 
проекти се определя в зависимост от 
тяхната осъществимост и 
бързината, с която те могат да 
бъдат изпълнени.

Or. en

Обосновка

Следва да се даде приоритет на проектите на краткосрочна основа, с краткосрочни 
резултати, така че да имат значително влияние върху преодоляването на 
настоящата криза.

Изменение 107
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обоснованост на финансовия пакет за 
цялостната инвестиционна фаза на 
проекта;

б) обоснованост на финансовия пакет за 
цялостната инвестиционна фаза на 
проекта въз основа на подробен 
финансов план и установяване на 
областите или проблемите, или 
инвестиционните фази, за които ще 
бъде предназначено финансирането;

Or. en

Обосновка

В регламента следва да бъдат уточнени по ясен и недвусмислен начин елементите, 
необходими за оценка на финансовия план на предложението за проект. Общата 
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формулировка на този член би могла да не е от особена полза за Европейската 
комисия при избора на предложения за проекти за CCS.

Изменение 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обоснованост на финансовия пакет за 
цялостната инвестиционна фаза на 
проекта;

б) обоснованост на финансовия пакет за 
цялостната инвестиционна фаза на 
проекта въз основа на подробен 
финансов план и установяване на 
областите или проблемите, или 
инвестиционните фази, за които ще 
бъде предназначено финансирането;

Or. xm

Обосновка

Общата формулировка на член 20, параграф 1, буква б) може да не осигури на 
Комисията достатъчна основа за оценка при избора на проекти за CCS. Поради това 
регламентът следва да уточни ясно и недвусмислено елементите, които следва да се 
използват като основа за оценка на финансовия пакет на представените проекти.

Изменение 109
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поискано финансиране, отнесено към 
тон намалени емисии на СО2 през 
първите пет години на експлоатация (с 
тежест на критерия 40%);

а) поискано финансиране, отнесено към 
тон намалени емисии на СО2 през 
първите пет години на експлоатация, 
като се вземат предвид включително 
и такива важни фактори, като 
обемът на проекта, използваната 



AM\772702BG.doc 71/113 PE421.268v01-00

BG

технология, използваното гориво и 
начинът на транспортиране (с тежест 
на критерия 20%);

Or. en

Обосновка

Предложението е твърде опростено: финансирането, отнесено към тон намалени 
емисии на СО2, зависи освен от останалите определящи фактори, от обема на 
проекта, използваната технология (предварително или последващо изгаряне), 
използваното гориво, начинът на транспортиране (включително дължината на 
тръбопровода) и т.н.

Изменение 110
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сложност на проекта и степен на 
новаторство на цялостната инсталация, 
включително и с отчитането на други 
съпътстващи научно-изследователски 
дейности, както и демонстриран 
ангажимент от страна на бенефициерите 
да разпространяват резултатите от 
постигнатия чрез проекта технически 
напредък сред други европейски 
оператори, в съответствие с правото на 
Общността и по-специално с целите и 
структурите, формулирани в 
Европейския стратегически план за 
енергийни технологии (с тежест на 
критерия 40%);

б) степен на новаторство на цялостната 
инсталация, включително и с 
отчитането на други съпътстващи 
научно-изследователски дейности, както 
и демонстриран ангажимент от страна 
на бенефициерите да разпространяват 
резултатите от постигнатия чрез проекта 
технически напредък сред други 
европейски оператори, в съответствие с 
правото на Общността и по-специално с 
целите и структурите, формулирани в 
Европейския стратегически план за 
енергийни технологии (с тежест на 
критерия 20%);

Or. en

Обосновка

Сложността не бива да бъде насърчавана самоцелно. Необходимо е да се постигне 
баланс между вероятността проектът да даде очакваните резултати и рисковете 
от технологията.
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Изменение 111
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) вероятност проектът да 
постигне очакваните резултати (с 
тежест на критерия 20%);

Or. en

Обосновка

Сложността не бива да бъде насърчавана заради самата себе си. Необходимо е да се 
постигне баланс между вероятността проектът да даде очакваните резултати и 
рисковете от технологията.

Изменение 112
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) допълнителните ползи от 
проекта, като напр. приносът му за 
бъдеща европейска CCS 
инфраструктура, която ще бъде от 
полза за бъдещи комерсиални проекти 
(с тежест на критерия 20%);

Or. en

Обосновка

Сложността не бива да бъде насърчавана заради самата себе си. Необходимо е да се 
постигне баланс между вероятността проектът да даде очакваните резултати и 
рисковете от технологията.
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Изменение 113
Herbert Reul, Werner Langen

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR ще бъде
предназначена за покриване на 
разходите по тези елементи на 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2, като при това се отчитат 
възможните ползи от експлоатацията. 
Помощта не следва да превишава 80% 
от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Помощта по EEPR е предназначена за 
покриване на разходите по тези 
елементи на инвестиционната фаза на 
проекта, които са свързани с улавянето 
и съхранението на СО2, като при това се 
отчитат възможните ползи от 
експлоатацията. Помощта не превишава 
80% от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране. Получаването на помощ 
по EEPR не изключва ползването на 
други източници на финансиране.

Or. en

Изменение 114
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR ще бъде
предназначена за покриване на 
разходите по тези елементи на 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2, като при това се отчитат 
възможните ползи от 
експлоатацията. Помощта не следва 
да превишава 80% от общите 
инвестиционни разходи, отговарящи на 
изискванията за финансиране.

Помощта по EEPR е предназначена за 
покриване на разходите по тези 
елементи на фазата на планиране и 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2. Помощта не превишава 80% от 
общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е сред инвестиционните разходи, отговарящи на изискванията за 
финансиране, да се включат и разходите, свързани с фазата на планиране на пълния 
проект. Предварителната фаза на проекта действително е интегрирана част от 
изпълнението на пълния проект.

Изменение 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR ще бъде
предназначена за покриване на 
разходите по тези елементи на 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2, като при това се отчитат 
възможните ползи от 
експлоатацията. Помощта не следва 
да превишава 80% от общите 
инвестиционни разходи, отговарящи на 
изискванията за финансиране.

Помощта по EEPR е предназначена за
покриване на разходите по тези 
елементи на фазата на планиране и 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2. Помощта не превишава 80% от 
общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Or. xm

Обосновка

В духа на това предложение за регламент е важно сред разходите, финансирани по 
програмата EEPR, да се включат и разходите, свързани с фазата на планиране на 
пълния проект на европейско равнище. Предварителната фаза на проекта в 
действителност представлява интегрална част от пълния проект, за който се 
отнася съфинансирането.
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Изменение 116
Philippe Busquin

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR ще бъде
предназначена за покриване на 
разходите по тези елементи на 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2, като при това се отчитат 
възможните ползи от експлоатацията. 
Помощта не следва да превишава 80%
от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Помощта по EEPR е предназначена за 
покриване на разходите по тези 
елементи на инвестиционната фаза на 
проекта, които са свързани с улавянето 
и съхранението на СО2, като при това се 
отчитат възможните ползи от 
експлоатацията. Помощта не превишава 
50% от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Or. en

Изменение 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR ще бъде
предназначена за покриване на 
разходите по тези елементи на 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2, като при това се отчитат 
възможните ползи от експлоатацията. 
Помощта не следва да превишава 80%
от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Помощта по EEPR е предназначена за 
покриване на разходите по тези 
елементи на инвестиционната фаза на 
проекта, които са свързани с улавянето 
и съхранението на СО2, като при това се 
отчитат възможните ползи от 
експлоатацията. Помощта не превишава 
50% от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Or. en
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Обосновка

Трите отделни проектни области в плана за възстановяване трябва да бъдат 
третирани еднакво. Планът за възстановяване има за цел „максимизиране на ползите 
и минимизиране на разходите“. Върху CCS епоставен твърде силен акцент. Парите на 
данъкоплатците трябва да бъдат използвани по такъв начин, че бързо да се 
постигнат ползи. Чрез намаляване на процента на общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за финансиране, до равнище на проекти за свързвания на 
преносни мрежи и за съоръжения, разположени в морето, могат да бъдат освободени 
допълнителни парични средства, без да се увеличава общото финансиране на плана за 
възстановяване.

Изменение 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR ще бъде
предназначена за покриване на 
разходите по тези елементи на 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2, като при това се отчитат 
възможните ползи от експлоатацията. 
Помощта не следва да превишава 80%
от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Помощта по EEPR е предназначена за 
покриване на разходите по тези 
елементи на инвестиционната фаза на 
проекта, които са свързани с улавянето 
и съхранението на СО2, като при това се 
отчитат възможните ползи от 
експлоатацията. Помощта не превишава 
50% от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо с цел да се поддържа съответствието с принципите, 
установени в досието за търговията с емисии (съображение 20), прието от 
Парламента през декември 2008 г. 
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Изменение 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR ще бъде
предназначена за покриване на 
разходите по тези елементи на 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2, като при това се отчитат 
възможните ползи от експлоатацията. 
Помощта не следва да превишава 80%
от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Помощта по EEPR е предназначена за 
покриване на разходите по тези 
елементи на инвестиционната фаза на 
проекта, които са свързани с улавянето 
и съхранението на СО2, като при това се 
отчитат възможните ползи от 
експлоатацията. Помощта не превишава 
50% от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Or. en

Изменение 120
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR ще бъде
предназначена за покриване на 
разходите по тези елементи на 
инвестиционната фаза на проекта, които 
са свързани с улавянето и съхранението 
на СО2, като при това се отчитат 
възможните ползи от експлоатацията. 
Помощта не следва да превишава 80%
от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране. 

Помощта по EEPR е предназначена за 
покриване на разходите по тези 
елементи на инвестиционната фаза на 
проекта, които са свързани с улавянето 
и съхранението на СО2, като при това се 
отчитат възможните ползи от 
експлоатацията. Помощта не превишава 
50% от общите инвестиционни разходи, 
отговарящи на изискванията за 
финансиране.

Or. en
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Изменение 121
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR не накърнява 
допълнителното съфинансиране от 
страна на държавата-членка и по 
други общностни инструменти, при 
условие че общият размер, 
финансиран по общностни и 
национални инструменти не 
превишава 80% от общите 
инвестиционни разходи, отговарящи 
на изискванията за финансиране.

Or. en

Обосновка

С цел да се избегнат потенциални съмнения по тълкуването, необходимо е да се 
изясни - както е в Директивата за търговията с емисии - че демонстрационните 
проекти могат да бъдат финансирани също така от държавите-членки и/или чрез 
други европейски инструменти. Това би насърчило доверието в инвестициите за 
технологията за CCS, тъй като въвеждането на CCS се счита за стратегическо за 
постигането на европейските цели по изменението на климата.

Изменение 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта по EEPR не накърнява 
допълнителното съфинансиране от 
страна на държавата-членка и по 
други общностни инструменти.

Or. xm
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Обосновка

Както това е направено в Директивата за търговията с емисии, необходимо е да се 
изясни, че такива проекти могат да бъдат финансирани също така от държавите-
членки и/или чрез други европейски инструменти, като по този начин се избегнат 
всякакви съмнения по тълкуването на въпросния текст и се помогне за създаването на 
необходимия климат на инвестиционно доверие в технологията за CCS, за чието 
въвеждане се смята, че е от стратегическо значение за постигането на европейските 
цели за борба с изменението на климата.

Изменение 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След отправянето на поканата за 
предложения, спомената в член 18, 
параграф 2, Комисията, действайки в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 28, параграф 2, ще избере кои 
предложения да получат помощ по 
EEPR и ще определи размера на 
помощта по EEPR, която да бъде 
предоставена. Комисията ще уточни
условията и методите за изпълнение на 
проектните предложения.

1. След отправянето на поканата за 
предложения, спомената в член 18, 
параграф 2, Комисията, действайки в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 28, параграф 2, избира кои 
предложения да получат помощ по 
EEPR и ще определи размера на 
помощта по EEPR, която да бъде 
предоставена. Комисията уточнява
условията и методите за изпълнение на 
проектните предложения. Комисията 
определя резервни списъци с 
предложенията.

Or. en

Обосновка

  



PE421.268v01-00 80/113 AM\772702BG.doc

BG

Изменение 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. На всеки три месеца Комисията 
публикува доклад с актуализираните
списъци на предложенията и 
очакваната дата на започването на 
тяхното изграждане.

Or. en

Обосновка

Изграждането на повечето от проектите, изброени в приложения А, Б, В и Г няма да 
бъде започнато в рамките на изисквания срок и следователно те няма да имат 
непосредствено положително въздействие по отношение на икономиката и 
заетостта. От друга страна, секторът на възобновяемата енергия и по-точно 
секторът на слънчевата топлинна електроенергия могат да представят 
демонстрационни проекти, чието изграждане може да започне незабавно и да има 
въздействие както върху енергийната, така и върху икономическата област. 
Комисията следва да представи ново приложение Д с предложения в областта на 
възобновяемата и по-точно на слънчевата електроенергия.

Изменение 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Ако при някое от предложенията, 
включени в основния списък, 
възникнат закъснения, поради които 
физическото изграждане не може да 
започне до 30 юни 2010 г., онези 
предложения в резервния списък, за 
които се изисква подобен размер 
финансова помощ, се включват в 
основния списък за незабавно 
стартиране.
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Or. en

Обосновка

Изграждането на повечето от проектите, изброени в приложения А, Б, В и Г няма да 
бъде започнато в рамките на изисквания срок и следователно те няма да имат 
непосредствено положително въздействие по отношение на икономиката и 
заетостта. От друга страна, секторът на възобновяемата енергия и по-точно 
секторът на слънчевата топлинна електроенергия могат да представят 
демонстрационни проекти, чието изграждане може да започне незабавно и да има 
въздействие както върху енергийната, така и върху икономическата област. 
Комисията следва да представи ново приложение Д с предложения в областта на 
възобновяемата и по-точно на слънчевата електроенергия.

Изменение 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Предложение за регламент
Глава II – раздел 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 3а
ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕНЕРГИЙНИ 

ГРАДОВЕ
Член 22а

Помощта по EEPR за интелигентни 
енергийни градове се предоставя въз 
основа на покана за предложения само 
за такива дейности, които водят до 
осъществяване на проектите, 
включени в списъка в част Ва от 
приложението (нова).

Or. en

Обосновка

Градските райони, в които живеят 80% от гражданите на ЕС и от които се 
излъчват 70% от емисиите на парникови газове, играят ключова роля в борбата с 
изменението на климата. Отпускането на 500 млн. евро на градовете по плана за 
икономическо възстановяване, първоначално предложено от Комисията, бе 
премахнато от списъка с мерки. Съществува обаче огромен потенциал за инвестиции 
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в устойчива енергия на местно равнище, чрез които се създават работни места и 
целите, свързани с климата и енергията се постигат по-бързо.

Изменение 127
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Глава II – раздел 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 3а
Член 22а

1. При финансирането на проектите, 
свързани с енергоспестяване и 
енергийна ефективност се 
осъществява близко сътрудничество 
между различните финансови 
институции, по специално между 
ЕИБ и ЕИФ.
2. В допълнение се осъществява 
близко сътрудничество между 
местните органи при реализирането 
на съответните проекти и 
различните програми, като 
„интелигентни градове“, считани за 
проекти, които следва да бъдат 
финансирани. Проектите включват 
такива, които се фокусират върху 
устойчивата енергия и финансиране, 
свързано с климата, преки заеми за 
градове в ЕС и местни банки за 
устойчиви дейности, местна агенции, 
занимаващи се с въпроси на енергията 
и климата и кампании за повишаване 
на осведомеността относно пазара на 
„интелигентни“ в енергийно 
отношение сгради.

Or. en



AM\772702BG.doc 83/113 PE421.268v01-00

BG

Обосновка

Проектите, предвидени в настоящия регламент, могат да бъдат подкрепени в 
сътрудничество с различните инвестиционни възможности.

Изменение 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА IІІ ГЛАВА IІІ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕКИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ 
И НОВАТОРСКИ ФИНАНСОВИ 

ИНСТРУМЕНТИ

Or. en

Обосновка

Вместо прекалено специфични разпоредби за всяка възможна подпрограма, както е 
предложено от Комисията, по-добро и по-лесно решение е да се предвидят 
хоризонтални разпоредби, обхващащи всички подпрограми. Поради това заменяме 
цялата глава ІІ с набор от общи разпоредби в глава ІІІ. Това изменение въвежда тези 
общи разпоредби.

Изменение 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 22 a (нов) – след заглавието на Глава III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Съответствие с изискванията за

финансиране
1. Предложенията са в съответствие 
с изискванията за помощ от EEPR 
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само ако водят до изпълнение на 
проекти в областите, включени в 
член 1.
2. В зависимост от конкретния 
проект, предложенията могат да 
бъдат подавани, както следва: 
а) от една или от няколко действащи 
съвместно държави-членки или 
градове в ЕС;
б) със съгласието на държавата-
членка (държавите-членки) и/или 
компетентните органи (градове, 
провинции или региони), за която 
(които) пряко се отнася въпросният 
проект — от едно или от няколко 
публични или частни предприятия 
или институции, действащи 
съвместно; или
в) със съгласието на всички държави-
членки и/или компетентни органи 
(градове, провинции или региони), за 
които пряко се отнася въпросният 
проект — от една или от няколко 
международни организации, 
действащи съвместно; или
г) със съгласието на всички държави-
членки и/или компетентни органи 
(градове, провинции или региони), за 
които пряко се отнася въпросният 
проект — от съвместно 
предприятие; или
д) от едно или от няколко действащи 
съвместно предприятия;
2. Предложения, подадени от 
физически лица, не съответстват на 
изискванията за финансиране.

Or. en
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Изменение 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 22 б (нов) – след заглавието на Глава III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22б
Критерии за подбор и отпускане на 

финансиране
1. При оценяването на 
предложенията, получени в рамките 
на поканата за внасяне на 
предложения, Комисията ще прилага 
принципа „по заслуги“, който ще се 
основава на следните критерии:
- зрелост, по-специално във връзка с 
възможностите за ранно започване 
на работите и с ангажимента за 
поемане на значителна част от 
съответните разходи преди края на 
2010 г., както и доказуема способност 
за провеждане на предварителни 
проучвания за осъществимост, 
подготвителни и технически 
проучвания и за получаване на лицензи 
и разрешения преди юни 2010 г.;
- потенциал за дългосрочни ползи в 
социален план с оглед на целите по 
отношение на енергийната сигурност 
и изменението на климата, по-
специално чрез насърчаване на 
възобновяемите енергийни източници 
и енергийната ефективност;
- обоснованост и техническа 
адекватност на подхода и 
обоснованост на финансовия пакет за 
цялостната инвестиционна фаза на 
проекта, по-специално по отношение 
на евентуалния брой на работните 
места, които ще бъдат създадени, и 
размера на местния фискален 
мултипликатор, както и използване 
на недостатъчно експлоатирани 
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човешки и природни ресурси. 

Or. en

Изменение 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 22 в (нов) – след заглавието на Глава III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22в
Условия за финансиране

1. Помощта по EEPR ще се отпуска 
за разходите, свързани с 
техническата помощ и изграждането 
на проектите, като при това се 
отчитат възможните ползи от 
експлоатацията, когато е 
необходимо.
Когато става въпрос за проекти, 
включени в индикативния списък на 
проекти съгласно приложението, 
помощта по EEPR, изчислена като 
сума от директните безвъзмездни 
помощи и новаторските финансови 
инструменти, предоставени по всеки 
проект, не надвишава максималния 
размер на помощта по EEPR, 
определен там. 
3. Директната помощ по EEPR под 
формата на безвъзмездни помощи не 
надвишава 50% от разходите за 
инвестиции, съответстващи на 
изискванията за финансиране за даден 
проект.

Or. en
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Изменение 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 22 г (нов) – след заглавието на Глава III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22г
Инструменти

1. След поканата за внасяне на 
предложения Комисията, където е 
приложимо, въз основа на 
индикативния списък в 
приложението избира 
предложенията, които да получат 
помощ по EEPR, след като оцени 
доколко тези предложения отговарят 
на критериите за съответствие с 
критериите за съответствие с 
изискванията за финансиране, 
формулирани в член 22а, както и на 
критериите за подбор на проекти и 
отпускане на финансиране, 
формулирани в член 22б, и определя 
размера на помощта по EEPR, която 
ще бъде предоставена. Условията и 
методите за изпълнението на 
предложенията за проекти се 
определят в споразумение за 
сътрудничество между Комисията и 
бенефициерите. Комисията 
информира бенефициерите за всяка 
помощ по EEPR, която ще бъде 
предоставена.
2. Помощта по EEPR се предоставя 
на основание на преки споразумения за 
предоставяне на безвъзмездна помощ 
или новаторски финансови 
инструменти, както е предвидено в 
член 23. 

Or. en



PE421.268v01-00 88/113 AM\772702BG.doc

BG

Изменение 133
Hannes Swoboda

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Част от помощта от страна на 
Общността за посочените в 
Приложението проекти може да бъде 
реализирана чрез принос към подходящ 
финансов инструмент, влизащ в 
ресурсите на Европейската 
инвестиционна банка. Този принос не 
трябва да надвишава 500 милиона евро.

1. Част от помощта от страна на 
Общността за проекти като
посочените в приложението може да 
бъде реализирана чрез принос към 
подходящ финансов инструмент, 
влизащ в ресурсите на Европейската 
инвестиционна банка. Този принос не 
трябва да надвишава 500 милиона евро.

Or. en

Обосновка

Приложението следва да бъде съответно изменено.

Изменение 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Други видове финансова помощ по 
EEPR и инструменти

Финансова помощ по EEPR чрез 
новаторски инструменти

1. Част от помощта от страна на
Общността за посочените в 
Приложението проекти може да бъде 
реализирана чрез принос към 
подходящ финансов инструмент, 
влизащ в ресурсите на Европейската 
инвестиционна банка. Този принос не 
трябва да надвишава 500 милиона 
евро.

1. Общността предоставя финансов 
принос към временните и 
капиталовите средства за заеми или 
гаранции или за дялов капитал и други 
финансови продукти, издавани от 
ЕИБ, ЕИФ или други публични банки 
от техни собствени средства чрез 
подходящи финансови инструменти, 
за подкрепа на проекти за свързване 
на газопреносни и електропреносни 
мрежи, енергийна ефективност, 
възобновяема енергия и 
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„интелигентни градове“ и екологични 
отрасли.
Тези инструменти се разработват от 
Европейската комисия заедно с ЕИБ, 
ЕИФ и публичните банки, които 
имат опит в тази област.
1а. Приносът от бюджета на 
Европейския съюз спрямо ЕИБ и други 
публични финансови институции 
възлиза на 50% от общия финансов 
пакет, посочен в член 3,параграф 1, 
т.е. 1 875 милиона евро. Приносът на 
съответните финансови институции 
е в същия размер.
Условията и процедурите за този 
инструмент, включително неговият 
мониторинг и контрол се 
установяват в споразумение за 
сътрудничество между Комисията, 
ЕИБ, ЕИФ или компетентните 
публични банки.

Ангажиментите на Общността по 
отношение на инструмента за 
гарантиране на заеми или към друг 
финансов инструмент, включително 
хонорарите за управление и другите 
допустими разходи, ще бъдат 
ограничени до размера на сумата на 
приноса на Общността в този 
инструмент и няма да има 
допълнителни задължения от страна на 
общия бюджет на Европейския съюз.

2. Ангажиментите на Общността по 
отношение на инструмента, 
включително хонорарите за управление 
и другите допустими разходи, ще бъдат 
ограничени до размера на сумата на 
приноса на Общността в този 
инструмент и няма да има 
допълнителни задължения от страна на 
общия бюджет на Европейския съюз.

3. Комисията, действайки в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 28, параграф 2, ще 
вземе решение относно сумата на 
помощта по EEPR, която ще бъде 
предоставена на този инструмент. 
Комисията и Европейската 
инвестиционна банка ще сключат 
меморандум за разбирателство, 
уточняващ условията и методите за 
прилагане на горепосоченото решение.

Or. en
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Изменение 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 23 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23а
Критерии за съответствие с 

изискванията за финансиране и 
критерии за подбор на проекти за 

други проекти за възобновяема 
енергия и „интелигентни градове“

Предложенията, финансирани 
съгласно условията на член 3, 
параграф 2, съответстват на 
изискванията за помощ по EEPR, ако 
изпълняват следните условия:
- внесени са от един или повече 
градове в ЕС;
- планирани са така, че да започнат 
преди края на 2011 г.;
- имат за цел подобряване на 
енергийната ефективност и 
насърчаване на въозбновяемата 
енергия, по-специално в строителния 
и транспортния сектор, което води 
както до краткосрочно стимулиране, 
така и до дългосрочно 
реструктуриране на икономиката на 
ЕС.

Or. en
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Изменение 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Предложение за регламент
Член 26 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26а
Финансови отговорности на 

държавите-членки
1. Държавите-членки изпълняват 
техническия мониторинг и 
финансовия контрол на проектите в 
тясно сътрудничество с Комисията и 
удостоверяват размера на разходите, 
направени по отношение на проекти 
или части от проекти и на тяхното 
съответствие с настоящия 
регламент. Държавите-членки могат 
да поискат участие на Комисията в 
проверките на място.
2. Държавите-членки информират 
Комисията за взетите по параграф 1 
мерки и по-специално предоставят 
описание на системите за контрол, 
управление и мониторинг, създадени 
за осигуряване на успешното 
приключване на проектите, както и 
на законността и редовността на 
съответните разходи.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да носят финансова отговорност за всички проекти, а не 
само за проектите за свързване на газопреносни и електропреносни мрежи. Поради 
това член 12 следва да бъде заменен (глава ІІІ).
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Изменение 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията извършва междинна 
оценка на EEPR до 30 септември 2010 
г. по отношение на ефективното 
използване на отпуснатите суми. 
Средствата, които още не са 
използвани или запазени за текущи 
търгове, се пренасочват за други 
проекти за възобновяема енергия и за 
проекти за енергийна ефективност, 
включително за „интелигентни 
градове“.

Or. en

Изменение 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за проекти за енергийна 
ефективност — от комитета, 
създаден в изпълнение на член 16 от 
Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на член 14 
от Директива 2002/91/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en
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Изменение 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за „интелигентни градове“ — от 
Съвета на кметовете.

Or. en

Изменение 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за „интелигентни енергийни 
градове“ — от Съвета на кметовете.

Or. en

Изменение 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия член се 
прилагат и разпоредбите на членове 4 и 
7 от Решение 1999/468/ЕО, във връзка с
разпоредбите на член 8 от същото 
Решение.

2. При позоваване на настоящия член се 
прилагат и разпоредбите на член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 
3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя 
на един месец.
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Or. en

Изменение 142
Атанас Папаризов, Маруся Иванова Любчева

Предложение за регламент
Член 29 – параграф - 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Комисията изготвя финансова 
оценка на въздействието на 
настоящата финансова газова криза 
върху държавите-членки и взема 
предвид резултатите в бъдещата си 
работа в областта на енергийната 
политика на Общността;

Or. en

Изменение 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията извършва междинна 
оценка на EEPR до 30 септември 2010 
г. по отношение на ефективното 
използване на отпуснатите суми. 
Средствата, които още не са 
използвани или запазени за текущи 
търгове, се пренасочват за други 
проекти за възобновяема енергия, 
които могат да бъдат използвани за 
подкрепа на вятърна енергия от 
разположени в морето инсталации.

Or. en
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Обосновка

Средствата, които още не са изразходвани, могат да бъдат използвани за 
стимулиране на възобновяеми технологии.

Изменение 144
Philippe Busquin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията извършва междинна 
оценка на EEPR до 30 септември 2010 
г. по отношение на ефективното 
използване на отпуснатите суми. 
Средствата, които не са запазени за 
текущи търгове, следва да бъдат 
пренасочени за проекти за 
възобновяема енергия, които могат да 
бъдат използвани за подкрепа на 
вятърна енергия от разположени в 
морето инсталации.

Or. en

Обосновка

Средствата, които още не са изразходвани, могат да бъдат използвани за 
стимулиране на възобновяеми технологии. 

Изменение 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията трябва да провежда 
мониторинг на изпълнението на 
настоящия регламент. Всяка година, 
при представянето на предварителния 

Комисията трябва да провежда 
мониторинг на изпълнението на 
настоящия регламент. На всеки шест
месеца, включително при 
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проектобюджет, тя трябва да представя 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета относно изпълнението на 
Програмата.

представянето на предварителния 
проектобюджет, тя трябва да представя 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета относно изпълнението на 
програмата.
В допълнение към задължението за 
докладване, посочено в първия 
параграф, по искане на Парламента 
или на Съвета Комисията представя 
подробна информация относно 
използването на помощта по EEPR, 
включително относно новаторски 
финансови инструменти, както и за 
изпълнението на всеки проект, 
включително фазата на развитие и 
конкретните цифри, по-специално по 
отношение на финансовото 
програмиране.

Or. en

Изменение 146
Eugenijus Maldeikis

Предложение за регламент
Член 30 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а
Бъдещи перспективи

1. Комисията подготвя нова програма 
с цел подпомагане на икономическото 
възстановяване чрез предоставяне на 
финансова помощ от Общността за 
проекти в областта на енергетиката 
за периода след 2010 г.
2. При подготовката на новата 
програма Комисията отчита 
актуалните икономически и 
политически условия и организира 
консултации с всички заинтересовани 
страни и експерти, но преди това 
извършва оценка на въздействието, за 
да бъдат определени областите с най-
спешна необходимост от 
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инвестиции.
3. Успоредно с това Комисията 
разработва силен и значим финансов 
механизъм за новата програма.

Or. en

Изменение 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Предложение за регламент
Приложение – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проекти, които отговарят на условията 
за финансиране

Открит списък на проекти, които 
отговарят на условията за финансиране

Or. en

Изменение 148
András Gyürk

Предложение за регламент
Приложение
Текст, предложен от Комисията

A. СВЪРЗВАНИЯ НА ПРЕНОСНИ МРЕЖИ

1. Газопреносни свързвания

Проект Местоположение на 
подпомаганите проекти

Планирано 
финансиран

е от 
Общността
(млн. евро)

Южен газов коридор (Southern Gas Corridor)

НАБУКО (NABUCCO)1

ITGI – Poseidon

Австрия, Унгария, България, 
Германия, Румъния
Италия, Гърция 

250

100
Балтийска електропреносна връзка (Baltic 

                                               
1 Финансовата подкрепа за този проект може да бъде насочена за предоставяне успоредно с 

финансиране от Европейската инвестиционна банка
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interconnection)

Skanled
Полша, Дания, Швеция 150

Мрежа за втечнен природен газ (LNG network)

Терминал за втечнен природен газ на полското 
крайбрежие в пристанището Świnoujście 

Полша 80

Централна и Югоизточна Европа

Газопреносно свързване Словакия-Унгария
(Vel’ký Krtíš – Balassaqyarmat)
Газопреносна система в Словения между 
австрийската граница и Любляна (с изключение 
на участъка Rogatec-Kidričevo) 
Газопреносно свързване България-Гърция
(Хасково-Гюмюрджина)
Газопреносно свързване Румъния-Унгария
Увеличаване на капацитета за съхранение на 
природен газ в Чешкия газопреносен възел
Инфраструктура и съоръжения, позволяващи 
подаване на газ от запад на изток в случай на 
кратковременно смущение в доставките 
(Infrastructure and equipment to permit west-east 
gas flow in the event of short term supply 
disruption)

Словакия-Унгария

Словения

България, Гърция

Румъния, Унгария
Чешка република

Всички държави-членки

25

40

20

30
25

20

Района на Средиземно море
Подобряване на френската газопреносна мрежа 
по оста Африка-Испания-Франция

Франция 150

Района на Северно море
Газопровод Германия-Белгия-Обединеното 
кралство
Газопроводно свързване Франция-Белгия

Белгия
Франция, Белгия

35
100

ОБЩО 1025

2. Електропреносни свързвания

Проект Местоположение на 
подпомаганите проекти

Планирано 
финансиране 
от Общността
(млн. евро)

Балтийска електропреносна връзка (Baltic 
interconnection)

Estlink-2
Свързващ електропровод Швеция –
Прибалтийски страни и подобряване на мрежата 
в Прибалтийските страни

Естония, Финландия
Швеция, Латвия, Литва

100
175

Централна и Югоизточна Европа
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Halle/Saale – Schweinfurt Германия 50
Района на Средиземно море

Подобряване на електропреносната връзка 
Португалия-Испания
Електропреносна връзка Франция-Испания 
(Baixas – Sta Llogaia)
Нов 380 kV подводен електропровод за 
променлив ток между Сицилия и континентална 
Италия (Sorgente – Rizziconi)

Португалия
Франция, Испания
Италия

30
150
100

Района на Северно море

Електропреносна мрежа Република Ирландия -
Уелс

Ирландия, Обединеното 
кралство

100

ОБЩО 705

3. Проекти за малките острови
Инициативи за малки изолирани острови Кипър, Малта 20

Б. ПРОЕКТИ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИ В МОРЕТО ВЯТЪРНИ
ЕЛЕКТРОГЕНЕРИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Проект Инста-
лирана 
мощност

Местоположение 
на подпомаганите 
проекти

Планирано
финансиране 
от Общността 
(млн. евро)

1) Присъединяване към мрежата на вятърни електрогенериращи инсталации с 
морско разположение
Baltic I и II - Kriegers Flak I, II, III
Проектът представлява надграждане 
на основата на други проекти, които са 
в процес на разработка. 
Финансирането е насочено към 
осигуряване на допълнителните 
разходи за осигуряване на обща 
електропроводна връзка.

1.5 GW Дания, Швеция, 
Германия, Полша

150

1.2. Електропреносна мрежа в 
Северно море
Модулно разработване на морска 
електропреносна мрежа, 
демонстриране на виртуална морска 
вятърна електроцентрала

1 GW Обединеното 
кралство, 
Нидерландия, 
Германия, 
Ирландия, Дания

150

2) Нови вятърни турбини, носещи конструкции и компоненти, оптимизиране на 
производствените мощности 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Проектът представлява надграждане 

0.5 GW Германия, Полша 150
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на основата на други проекти, които са 
в процес на разработка. Ново 
поколение вятърни турбини с 
единична мощност 6-7 MW и 
новаторски носещи конструкции, 
които могат да се разполагат далеч от 
брега (на разстояния до 100 km) и в 
по-дълбоки води (с дълбочина до 40 
m). 
2.2 Морска вятърна 
електроцентрала край Абърдийн
(Европейски опитен център)
Проектът представлява надграждане 
на основата на друг проект, който в 
момента се разработва – „Изпитване 
на мулти мегаватови вятърни 
турбини“. Разработване на новаторски 
носещи конструкции и фундаменти, 
включително оптимизиране на 
производствения капацитет за 
съоръжения за морски вятърни 
инсталации. Планира се увеличаване 
на инсталираната мощност със 100 
MW.

0.25 GW Обединеното 
кралство

40

2.3 Thornton Bank
Проектът представлява надграждане 
на основата на друг проект, който е в 
процес на разработка. Използва се 
опитът от проекта Downvind 
(съфинансиран чрез Шестата рамкова 
програма). Модернизация на 
турбините Downvind (с единична 
мощност 5 MW), така че да могат да 
бъдат разполагани в по-дълбоки води 
(с дълбочина до 30 m) и да имат по-
малко визуално въздействие 
(разстояние до 30 km).

90MW Белгия 10

ОБЩО 500

В. ПРОЕКТИ ЗА УЛАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СО2
Наименование на 

проекта/
местоположение

Планирано
финансира
не 
от 
Общността 
(млн. евро)

Гориво Инста-
лирана 
мощност

Технолог
ия за 
улавяне 
на СО2  

Концепция за 
съхра-нение
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Huerth въглищ
а

450 MW към 
комбинир
ан цикъл с 
интегрира
на 
газификац
ия на 
въглища 
(IGCC)

в солен 
водоносен слой

Jaenschwalde

Германия 250

въглищ
а

500 MW към 
централа 
тип 
„Oxyfuel” 
(с 
кислород
но горене)

в находища на 
нефт и газ

Eemshaven въглищ
а

1200 MW към 
комбинир
ан цикъл с 
интегрира
на 
газификац
ия на 
въглища 
(IGCC)

в находища на 
нефт и газ

Ротердам въглищ
а

1080 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 
на 
въглища

в находища на 
нефт и газ

Ротердам

Нидерланди
я

250

въглищ
а

800 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 
на 
въглища

в находища на 
нефт и газ

Belchatow Полша 250 въглищ
а

858 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 
на 
въглища

в солен 
водоносен слой

Компостела Испания (с 
Португалия)

250 въглищ
а

500 MW към 
централа 
тип 

в солен 
водоносен слой
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„Oxyfuel” 
(с 
кислород
но горене)

Kingsnorth въглищ
а

800 MW PC в находища на 
нефт и газ

Longannet въглищ
а

3390 MW PC в солен 
водоносен слой

Tilbury въглищ
а

1600 MW PC в находища на 
нефт и газ

Hatfield
(Йоркшир)

Обединенот
о кралство

250

въглищ
а

900 MW към 
комбинир
ан цикъл с 
интегрира
на 
газификац
ия на 
въглища 
(IGCC)

в находища на 
нефт и газ

ОБЩО РАЗХОДИ 1 250

Изменение

А. СВЪРЗВАНИЯ НА ПРЕНОСНИ МРЕЖИ

1. Газопреносни свързвания

Проект Местоположение на 
подпомаганите проекти

Планирано 
финансиран
е от 
Общността
(млн. евро)

Южен газов коридор

НАБУКО1

ITGI – Poseidon

Австрия, Унгария, България, 
Германия, Румъния
Италия, Гърция 

250

115
Балтийска електропреносна връзка

Skanled Полша, Дания, Швеция 165
Мрежа за втечнен природен газ

Терминал за втечнен природен газ на полското 
крайбрежие в пристанището Świnoujście 

Полша 100

Централна и Югоизточна Европа

                                               
1 Финансовата подкрепа за този проект може да бъде насочена за предоставяне успоредно с 

финансиране от Европейската инвестиционна банка
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Газопреносно свързване Словакия-Унгария
(Vel’ký Krtíš – Balassaqyarmat)
Газопреносна система в Словения между 
австрийската граница и Любляна (с изключение 
на участъка Rogatec-Kidričevo) 
Газопреносно свързване България-Гърция
(Хасково-Гюмюрджина)
Газопреносно свързване Румъния-Унгария
Увеличаване на капацитета за съхранение на 
природен газ в Чешкия газопреносен възел
Инфраструктура и съоръжения, позволяващи 
обратно подаване на газ в случай на 
кратковременно смущение в доставките

Газопреносно свързване Словакия-Полша

Газопреносно свързване Унгария-Хърватска

Газопреносно свързване България-Румъния

Словакия-Унгария

Словения

България, Гърция

Румъния, Унгария
Чешка република

Австрия, България, Чешка 
република, Естония, 
Финландия, Гърция, 
Унгария, Латвия, Литва, 
Люксембург, Полша, 
Румъния, Словакия

Словакия, Полша

Унгария

България, Румъния

40

50

50

40
40

100

30

30

20

Района на Средиземно море
Подобряване на френската газопреносна мрежа 
по оста Африка-Испания-Франция

Франция 200

GALSI (Газопровод Алжир-Италия) Италия 100

Района на Северно море
Газопровод Германия - Белгия - Обединеното 
кралство
Газопроводно свързване Франция-Белгия

Белгия
Франция, Белгия

35
200

ОБЩО 1565

2. Електропреносни свързвания

Проект Местоположение на 
подпомаганите проекти

Планирано 
финансиране 
от Общността
(млн. евро)

Балтийска електропреносна връзка

Estlink-2
Свързващ електропровод Швеция –
Прибалтийски страни и подобряване на мрежата 
в Прибалтийските страни

Естония, Финландия
Швеция, Латвия, Литва

100
175

Централна и Югоизточна Европа
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Halle/Saale – Schweinfurt Германия 50
Района на Средиземно море

Подобряване на електропреносната връзка 
Португалия-Испания
Електропреносна връзка Франция-Испания 
(Baixas – Sta Llogaia)
Нов 380 kV подводен електропровод за 
променлив ток между Сицилия и континентална 
Италия (Sorgente – Rizziconi)

Португалия
Франция, Испания
Италия

30
150
100

Района на Северно море

Електропреносна мрежа Република Ирландия -
Уелс

Ирландия, Обединеното 
кралство

100

Електропреносно свързване Малта-Италия Малта/Италия 20
ОБЩО 725

3. Проекти за малките острови
Инициативи за малки изолирани острови Кипър, Малта 10

Б. ПРОЕКТИ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИ В МОРЕТО ВЯТЪРНИ
ЕЛЕКТРОГЕНЕРИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Проект Инста-
лирана 
мощност

Местоположение 
на подпомаганите 
проекти

Планирано
финансиран
е 
от 
Общността 
(млн. евро)

1) Присъединяване към мрежата на вятърни електрогенериращи инсталации с 
морско разположение
Baltic I и II - Kriegers Flak I, II, III
Проектът представлява надграждане 
на основата на други проекти, които са 
в процес на разработка. 
Финансирането е насочено към 
осигуряване на допълнителните 
разходи за осигуряване на обща 
електропроводна връзка.

1.5 GW Дания, Швеция, 
Германия, Полша

150

1.2. Електропреносна мрежа в 
Северно море
Модулно разработване на морска 
електропреносна мрежа, 
демонстриране на виртуална морска 
вятърна електроцентрала

1 GW Обединеното 
кралство, 
Нидерландия, 
Германия, 
Ирландия, Дания,
Белгия, Франция

150
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2) Нови вятърни турбини, носещи конструкции и компоненти, оптимизиране на 
производствените мощности 
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area - Bard
1
Проектът представлява надграждане 
на основата на други проекти, които са 
в процес на разработка. Ново 
поколение вятърни турбини с 
единична мощност 6-7 MW и 
новаторски носещи конструкции, 
които могат да се разполагат далеч от 
брега (на разстояния до 100 km) и в 
по-дълбоки води (с дълбочина до 40 
m). 

0.5 GW Германия, Дания 150

2.2 Морска вятърна 
електроцентрала край Абърдийн
(Европейски опитен център)
Проектът представлява надграждане 
на основата на друг проект, който в 
момента се разработва – „Изпитване 
на мулти мегаватови вятърни 
турбини“. Разработване на новаторски 
носещи конструкции и фундаменти, 
включително оптимизиране на 
производствения капацитет за 
съоръжения за морски вятърни 
инсталации. Планира се увеличаване 
на инсталираната мощност със 100 
MW.

0.25 GW Обединеното 
кралство

40

2.3 Thornton Bank
Проектът представлява надграждане 
на основата на друг проект, който е в 
процес на разработка. Използва се 
опитът от проекта Downvind 
(съфинансиран чрез Шестата рамкова 
програма). Модернизация на 
турбините Downvind (с единична 
мощност 5 MW), така че да могат да 
бъдат разполагани в по-дълбоки води 
(с дълбочина до 30 m) и да имат по-
малко визуално въздействие 
(разстояние до 30 km).

90MW Белгия 10

ОБЩО 500

В. ПРОЕКТИ ЗА УЛАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СО2
Наименование на проекта/ Планирано Гориво Инста- Технолог Концепция за 
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местоположение финансира
не 
от 
Общността 
(млн. евро)

лирана 
мощност

ия за 
улавяне 
на СО2  

съхра-нение

Huerth въглищ
а

450 MW към 
комбинир
ан цикъл с 
интегрира
на 
газификац
ия на 
въглища 
(IGCC)

в солен 
водоносен слой

Jaenschwalde

Германия 150

въглищ
а

500 MW към 
централа 
тип 
„Oxyfuel” 
(с 
кислород
но горене)

в находища на 
нефт и газ

Eemshaven въглищ
а

1200 MW към 
комбинир
ан цикъл с 
интегрира
на 
газификац
ия на 
въглища 
(IGCC)

в находища на 
нефт и газ

Ротердам въглищ
а

1080 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 
на 
въглища

в находища на 
нефт и газ

Ротердам

Нидерланди
я

150

въглищ
а

800 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 
на 
въглища

в находища на 
нефт и газ

Belchatow Полша 150 въглищ
а

858 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 

в солен 
водоносен слой
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на 
въглища

Компостела Испания (с 
Португалия)

150 въглищ
а

500 MW към 
централа 
тип 
„Oxyfuel” 
(с 
кислород
но горене)

в солен 
водоносен слой

Kingsnorth въглищ
а

800 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 
на 
въглища

в находища на 
нефт и газ

Longannet въглищ
а

3390 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 
на 
въглища

в солен 
водоносен слой

Tilbury въглищ
а

1600 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 
на 
въглища

в находища на 
нефт и газ

Hatfield
(Йоркшир)

Обединенот
о кралство

150

въглищ
а

900 MW към 
комбинир
ан цикъл с 
интегрира
на 
газификац
ия на 
въглища 
(IGCC)

в находища на 
нефт и газ

Torrevaldagli
a

Италия 100 въглищ
а

660 MW към 
централа 
с прахово 
изгаряне 
на 
въглища

Промишлен проект за улавяне на СО2
Florange Франция 50 Транспортиране на СО2 от промишлена 

инсталация (стоманодобивно предприятие) до 
подземно хранилище (в солен водоносен слой)

ОБЩО 900
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Ва. (нова) ГЕОТЕРМАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект Местоположение на 
подпомаганите проекти

Планирано 
финансиран
е от 
Общността
(млн. евро)

Високотемпературни и нискотемпературни в 
Централна и Източна Европа

Словакия, Унгария, Румъния, 
Словения

50

ОБЩО 50

Or. en

Обосновка

Оригиналното приложение, предложено от Европейската комисия, не представя 
балансирано регионално разпределение на финансовата подкрепа за енергийните 
инвестиции. Освен това повече се набляга на инвестиции, свързани с улавянето и 
съхранението на въглероден двуокис в сравнение с укрепването на газопреносните 
свързвания. Измененото приложение предлага по-балансиран регионален подход, 
както и повече източници за геотермална енергия и газопреносни свързвания, които 
биха могли да представляват важни средства за преодоляване на бъдещи газови кризи.

Изменение 149
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Приложение – буква A – точка 1 – част 6

Текст, предложен от Комисията

Района на Средиземно море
Подобряване на френската газопреносна 
мрежа по оста Африка-Испания-Франция

Франция 150

Изменение

Района на Средиземно море
Подобряване на оста Африка-Испания-Франция

Франция, Испания 200

Or. en
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Изменение 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Предложение за регламент
Приложение – буква В

Текст, предложен от Комисията

Наименование на 
проекта/

местоположение

Планирано
финансиране 
от 
Общността 
(млн. евро)

Гориво Инста-
лирана 
мощност

Технология 
за улавяне 
на СО2  

Концепция 
за 
съхранение

Huerth въглища 450 MW към 
комбиниран 
цикъл с 
интегрирана 
газификация 
на въглища 
(IGCC)

в солен 
водоносен 
слой

Jaenschwalde

Германия 250

въглища 500 MW към 
централа 
тип 
„Oxyfuel” (с 
кислородно 
горене)

в находища 
на нефт и газ

Eemshaven въглища 1200 MW към 
комбиниран 
цикъл с 
интегрирана 
газификация 
на въглища 
(IGCC)

в находища 
на нефт и газ

Ротердам въглища 1080 MW към 
централа с 
прахово 
изгаряне на 
въглища

в находища 
на нефт и газ

Ротердам

Нидерландия 250

въглища 800 MW към 
централа с 
прахово 
изгаряне на 
въглища

в находища 
на нефт и газ

Belchatow Полша 250 въглища 858 MW към 
централа с 

в солен 
водоносен 
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прахово 
изгаряне на 
въглища

слой

Компостела Испания (с 
Португалия)

250 въглища 500 MW към 
централа 
тип 
„Oxyfuel” (с 
кислородно 
горене)

в солен 
водоносен 
слой

Kingsnorth въглища 800 MW към 
централа с 
прахово 
изгаряне на 
въглища

в находища 
на нефт и газ

Longannet въглища 3390 MW към 
централа с 
прахово 
изгаряне на 
въглища

в солен 
водоносен 
слой

Tilbury въглища 1600 MW към 
централа с 
прахово 
изгаряне на 
въглища

в находища 
на нефт и газ

Hatfield
(Йоркшир)

Обединеното 
кралство

250

въглища 900 MW към 
комбиниран 
цикъл с 
интегрирана 
газификация 
на въглища 
(IGCC)

в находища 
на нефт и газ

ОБЩО РАЗХОДИ 1 250

Изменение

Наименование на 
проекта/

местоположение

Планирано
финансиране 
от 
Общността 
(млн. евро)

Гориво Инста-
лирана 
мощност

Технология 
за улавяне 
на СО2  

Концепция 
за 
съхранение

Huerth въглища 450 MW IGCC в солен 
водоносен 
слой

Jaenschwalde

Германия 150

въглища 500 MW Oxyfuel в находища 
на нефт и газ

Eemshaven Нидерланди
я

150 въглища 1200 MW IGCC в находища 
на нефт и газ
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Ротердам въглища 1080 MW PC в находища 
на нефт и газ

Ротердам въглища 800 MW PC в находища 
на нефт и газ

Belchatow Полша 150 въглища 858 MW PC в солен 
водоносен 
слой

Компостела Испания (с 
Португалия
)

150 въглища 500 MW Oxyfuel в солен 
водоносен 
слой

Kingsnorth въглища 800 MW PC в находища 
на нефт и газ

Longannet въглища 3390 MW PC в солен 
водоносен 
слой

Tilbury въглища 1600 MW PC в находища 
на нефт и газ

Hatfield
(Йоркшир)

Обединенот
о кралство

150

въглища 900 MW IGCC в находища 
на нефт и газ

ОБЩО 1 250

Or. en

Изменение 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Предложение за регламент
Приложение – буква В a (нова)

Изменение

Ва. Интелигентни енергийни градове

Проект Цел Планирано 
финансиране от 
Общността
(млн. евро)

Фондове, 
предназначени за 
местна устойчива 
енергия и за 
климата

Създаване или 
активизирането на 
фондове за местна 
възобновяема енергия и за 
климата с цел да се 
насърчават местни 

200
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действия за подобряване 
на енергийната 
ефективност при 
местните услуги и да се 
максимизират целевите 
ефекти на публичното 
финансиране, като се 
привличат частни 
инвестиции и се 
насърчават публично-
частните партньорства 

Преки заеми за 
градове в ЕС и 
местни банки за 
устойчиви 
действия

Предоставяне на заеми 
непосредствено на 
европейски градове за 
общински действия, 
свързани с енергийна 
ефективност и 
възобновяема енергия, 
т.е. обществени сгради, 
улично осветление, 
транспорт или обучение

допълваща мярка, 
която следва да 
бъде приложена 
чрез вече 
съществуващи 
процедури и в 
съответствие с 
договореност 
между ЕИБ и 
местните банки

Местни агенции, 
работещи в 
областта на 
енергията и на 
климата и/или 
дружества за 
енергийни услуги

Съфинансиране на 
създаването или на 
укрепването на 
местните експертни 
органи, които могат да 
предложат техническа и 
финансова подкрепа за 
проекти за местна 
възобновяема енергия и 
енергийна ефективност

150

Кампания за 
стимулиране на 
пазара на 
енергийно 
интелигентни 
сгради

Стимулиране на бързото 
предприемане на мерки за 
енергийна ефективност 
и възприемане на 
технологии за 
възобновяема енергия в 
строителния сектор с 
цел изпълнение на 
високите стандарти за 
енергийните 
характеристики

150

ОБЩО 500

Or. en
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Обосновка

Градските райони, в които живеят 80% от гражданите на ЕС и в които се изпускат 
70% от емисиите на парникови газове, играят основна роля в борбата с изменението 
на климата. Отпускането на 500 млн. евро на градовете по плана за икономическо 
възстановяване, първоначално предложено от Комисията, бе премахнато от списъка 
с мерки. Съществува обаче огромен потенциал за инвестиции в устойчива енергия на 
местно равнище, които допринасят както за краткосрочното стимулиране, така и за 
дългосрочното реструктуриране на икономиката на ЕС.

Изменение 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за регламент
Приложение – буква В a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Ва
Проекти за слънчева топлинна 
електроенергия или слънчева енергия
Комисията добавя ново Приложение 
Д с проекти в областта на 
слънчевата енергия
Комисията обвява покана за внасяне 
на предложения в областта на 
слънчевата енергия и по-точно, 
слънчевата топлинна електроенергия

Or. en

Обосновка

Един от аргументите на Комисията за това, проектите за слънчева енергия да не 
бъдат включвани, беше, че няма проекти или такива не са предложени от 
промишлеността. Парламентът разполага с доказателства за това, че такива 
проекти съществуват и могат да бъдат включени в новото Приложение Д за проекти 
за слънчева енергия.
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