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Изменение 1
Norbert Neuser

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня на Комисията, че 
енергийната политика на ЕС трябва да 
съответства на други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на сигурността, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 
международната му политика;

1. припомня на Комисията, че 
енергийната политика на ЕС трябва да 
съответства на други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на климата, околната среда, 
сигурността, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 
международната му политика;

Or. en

Изменение 2
Justas Vincas Paleckis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня на Комисията, че 
енергийната политика на ЕС трябва да 
съответства на други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на сигурността, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 
международната му политика;

1. припомня на Комисията, че 
енергийната политика на ЕС трябва да 
съответства на други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на сигурността, изменението 
на климата, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 
международната му политика;
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Or. lt

Изменение 3
Tarja Cronberg
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня на Комисията, че 
енергийната политика на ЕС трябва да 
съответства на други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на сигурността, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 
международната му политика;

1. припомня на Комисията, че 
енергийната политика на ЕС трябва да 
съответства на други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на сигурността, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията, правата на човека, 
демокрацията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 
международната му политика;

Or. en

Изменение 4
Надежда Нейнски

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня на Комисията, че
енергийната политика на ЕС трябва да 
съответства на други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на сигурността, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 

1. настоява енергийната политика на 
ЕС незабавно да се приведе в 
съответствие с други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на сигурността, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 
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международната му политика; международната му политика;

Or. en

Изменение 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня на Комисията, че 
енергийната политика на ЕС трябва да 
съответства на други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на сигурността, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 
международната му политика;

1. припомня на Комисията, че 
енергийната политика на ЕС трябва да 
съответства на други приоритетни 
политики на Съюза, включително тези в 
областта на сигурността, отношенията в 
международен план и със съседните 
страни, търговията и развитието, с цел 
гарантиране на ефективността на 
неговата енергийна политика, както и 
съгласуваността и надеждността на 
международната му политика; изтъква, 
че работата, насочена към 
гарантиране на енергийната 
независимост на ЕС, способства в 
този смисъл за по-важна роля на 
Съюза на световната сцена;

Or. es

Изменение 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня на Комисията, че 
водещи принципи в енергийната 
политика на ЕС следва да бъдат 
гарантирането на енергийните 
доставки и намаляването на 
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прекалената енергийна зависимост на 
ЕС в тази област;

Or. es

Изменение 7
Norbert Neuser

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че енергийната политика на 
ЕС не бива да бъде в ущърб на 
конкурентоспособността на Съюза, нито 
да допуска риска от изместване на 
въглеродни емисии; във връзка с това 
призовава Комисията да изготви 
инициативи в случай, че глобални 
споразумения относно опазването на 
климата не бъдат постигнати;

2. изтъква, че енергийната политика на 
ЕС следва да се насочи към 
удовлетворяващите всички 
алтернативи за приемане на голям 
дял на възобновяемата енергия и 
висока енергийна ефективност, за да
не бъде в ущърб на 
конкурентоспособността на Съюза 
поради прекомерната зависимост от 
външни доставчици на изкопаеми 
горива, чиито цени вероятно ще 
растат значително в бъдеще, нито да 
допуска риска от изместване на 
въглеродни емисии; във връзка с това 
призовава Комисията да изготви 
инициативи за запазване на 
конкурентоспособността на ЕС, в 
случай че глобални споразумения 
относно опазването на климата не бъдат 
постигнати;

Or. en

Изменение 8
Graham Watson

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. изтъква, че енергийната политика на 
ЕС не бива да бъде в ущърб на 
конкурентоспособността на Съюза, нито 
да допуска риска от изместване на 
въглеродни емисии; във връзка с това 
призовава Комисията да изготви 
инициативи в случай, че глобални 
споразумения относно опазването на 
климата не бъдат постигнати;

2. изтъква, че посредством развитието 
на зелена икономика енергийната 
политика на ЕС следва да подпомогне, а
не да бъде в ущърб на 
конкурентоспособността на Съюза, нито 
да допуска риска от изместване на 
въглеродни емисии; във връзка с това 
призовава Комисията да изготви 
инициативи, в случай че глобални 
споразумения относно опазването на 
климата не бъдат постигнати;

Or. en

Изменение 9
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че енергийната политика на 
ЕС не бива да бъде в ущърб на 
конкурентоспособността на Съюза, нито 
да допуска риска от изместване на 
въглеродни емисии; във връзка с това 
призовава Комисията да изготви 
инициативи в случай, че глобални 
споразумения относно опазването на 
климата не бъдат постигнати;

2. изтъква, че енергийната политика на 
ЕС не бива да бъде в ущърб на 
конкурентоспособността на Съюза, нито 
да допуска риска от изместване на 
въглеродни емисии; във връзка с това 
призовава Комисията да изготви 
инициативи, в случай че глобални 
споразумения относно опазването на 
климата не бъдат постигнати, и да 
представи допълнителна оценка с 
предложения за препоръчителни 
действия, които могат да 
предотвратят риска от изместване 
на въглеродни емисии поради 
преразпределение на производството 
извън ЕС, и по-специално оценка на 
допълнителни сценарии в случай на 
ограничаване или липса на по-
нататъшни действия за намаляване 
на въглеродните емисии в световен 
мащаб;
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Or. en

Изменение 10
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че енергийната политика на 
ЕС не бива да бъде в ущърб на 
конкурентоспособността на Съюза, нито 
да допуска риска от изместване на 
въглеродни емисии; във връзка с това 
призовава Комисията да изготви 
инициативи в случай, че глобални 
споразумения относно опазването на 
климата не бъдат постигнати;

2. изтъква, че енергийната политика на 
ЕС не бива да бъде в ущърб на 
конкурентоспособността на Съюза, нито 
да допуска риска от изместване на 
въглеродни емисии; във връзка с това 
призовава Комисията да изготви 
инициативи, в случай че глобални 
споразумения относно опазването на 
климата не бъдат постигнати; 
припомня, че енергийната политика 
на ЕС следва да се основава на добре 
балансиран подход между три 
стълба, които имат за цел прилагане 
на мерки, насърчаващи сигурна, 
устойчива и конкурентоспособна 
енергетика;

Or. en

Изменение 11
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изтъква процесите на световните 
енергийни пазари, включително по-
голямата роля на природния газ от 
неконвенционални енергийни 
източници и новите технологии, 
променящите се модели на доставка и 
търсене, както и появата на нови 
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страни производители и транзитни 
страни, което следва да залегне в 
основата на енергийната политика 
на ЕС;

Or. en

Изменение 12
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че Договорът за ЕС 
призовава за солидарност между 
държавите членки, която трябва да е 
част както от ежедневната работа, 
така и от управлението при кризи на 
вътрешната и външната енергийна 
политика; призовава Комисията да 
даде ясно определение на понятието 
„енергийна солидарност“, за да се 
гарантира, че всички държави членки 
ще я съблюдават;

Or. en

Изменение 13
Graham Watson

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
установят стратегически приоритети във 
външната енергийна политика, като се 
стремят към активна политика в 
областта на климата чрез ангажиране на 
ключови партньори, като например

3. призовава Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
установят стратегически приоритети във 
външната енергийна политика, като се 
стремят към активна политика в 
областта на климата чрез ангажиране с 
всички страни по Рамковата 
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САЩ и петте страни от БРИКЮ; конвенция на Организацията на 
обединените нации по изменението 
на климата, сред които САЩ и петте 
страни от БРИКЮ, както и чрез 
ангажиране с други държави, като 
например Тайван;

Or. en

Изменение 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
установят стратегически приоритети във 
външната енергийна политика, като се 
стремят към активна политика в 
областта на климата чрез ангажиране на 
ключови партньори, като например 
САЩ и петте страни от БРИКЮ;

3. призовава Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
установят стратегически приоритети във 
външната енергийна политика, с 
подобаващо отчитане на високата 
степен на енергийна зависимост на 
Европа, като се стремят към активна 
политика в областта на климата чрез 
ангажиране на ключови партньори, като 
например САЩ и петте страни от 
БРИКЮ;

Or. es

Изменение 15
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
установят стратегически приоритети във 
външната енергийна политика, като се 
стремят към активна политика в 

3. призовава Комисията и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
установят стратегически приоритети във 
външната енергийна политика, като се 
стремят към активна политика в 
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областта на климата чрез ангажиране на 
ключови партньори, като например 
САЩ и петте страни от БРИКЮ;

областта на климата чрез ангажиране на 
ключови партньори, като например 
САЩ и страните от групата БРИКЮ; 
подчертава по-специално 
необходимостта от задълбочаване на 
диалога по стратегически енергийни 
въпроси от взаимен интерес с цел 
насърчаване на сътрудничеството в 
областта на енергийните политики и 
засилване на съвместната научно-
изследователска работа в рамките на 
специални форуми, като Енергийния 
съвет ЕС – САЩ;

Or. en

Изменение 16
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изтъква също така нарастващото 
значение на проучването на нефтени 
и газови находища в Средиземно море 
и Арктическия регион; счита, че има 
неотложна необходимост от 
разработване на политика на ЕС 
относно сондирането за нефт и газ в 
морето, включително очертаване на 
изключителни икономически зони на 
държавите членки на ЕС и 
съответните трети държави в 
съответствие с Конвенцията на ООН 
по морско право (UNCLOS), страни по 
са която всички държави членки на 
ЕС и ЕС;

Or. en

Изменение 17
Jacek Saryusz-Wolski
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Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че ЕС следва да 
поддържа висок политическа 
авторитет по време на процеса по 
предоставяне на лицензни права за 
сондиране и очертаване на 
изключителните икономически зони, 
като цели предотвратяване на 
противоречия с трети държави; 
подчертава, че енергията следва да се 
използва като двигател на мира, 
сътрудничеството и стабилността;

Or. en

Изменение 18
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. отбелязва значението на едно 
широко сътрудничество в 
Арктическия регион, по-специално 
между страните в 
евроатлантическото пространство; 
поради това призовава Комисията да 
представи цялостна оценка на 
ползите и рисковете от участието на 
ЕС в Арктическия регион;

Or. en

Изменение 19
Norbert Neuser
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Проектостановище
Параграф 3г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. настоятелно призовава за голяма 
предпазливост при обмислянето на 
сондиране за нефт и газ в 
Арктическия регион; предвид твърде 
уязвимите и незаменими зони, особено 
в Крайния север, не следва да се 
допуска никакво сондиране, освен ако 
задълбочен научен анализ на риска 
докаже, че могат да се предотвратят 
всякакъв вид опасности за околната 
среда;

Or. en

Изменение 20
Надежда Нейнски

Проектостановище
Параграф 3д (нов)

Проектостановище Изменение

3д. настоява енергийните източници 
да бъдат диверсифицирани като 
единствен начин за гарантиране на 
енергийната сигурност на Съюза; за 
тази цел призовава настоятелно 
Комисията да задълбочи енергийните 
отношения със съседните на ЕС 
държави и държавите от Централна 
Азия; същевременно призовава за 
стриктно прилагане и съобразяване с 
Третия енергиен пакет от страна на 
всички действащи и бъдещи 
предприятия в енергийния сектор, 
които осъществяват дейност на 
територията на Съюза;

Or. en
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Изменение 21
Graham Watson

Проектостановище
Параграф 3e (нов)

Проектостановище Изменение

3е. подчертава, че като се има 
предвид голямата зависимост на 
Съюза от вноса на енергия, 
диверсификацията на източниците 
на доставка и транзитните 
маршрути, както и разработването 
на вътрешни за ЕС възобновяеми 
енергийни източници са неотложен и 
важен елемент в подкрепа на 
политиката за външна сигурност на 
Съюза, на стратегическата му роля и 
на независимостта на външната 
политика;

Or. en

Изменение 22
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 3ж (нов)

Проектостановище Изменение

3ж. изразява убеждението си, че по-
ефективното управление на световно 
равнище би подобрило 
сътрудничеството със страните 
производители, транзитните страни 
и страните потребители; счита, че 
предвид на това ЕС следва да играе 
основна роля в международното 
управление на енергийната политика, 
с оглед да се насърчават принципи на 
прозрачност и недискриминация, 
които да имат за цел постигането на 
устойчивост, намаляването на 
цените и разходите по сделките и 
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установяването на стимули за 
конкуренция между участниците на 
пазара по отношение на цени и 
качество;

Or. en

Изменение 23
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 3з (нов)

Проектостановище Изменение

3з. призовава Комисията да изготви 
всеобхватен набор от краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни 
приоритети на енергийната 
политика в отношенията със 
съседните държави с оглед на 
установяването на общо правно 
пространство, основано на 
свързаните с достиженията на 
правото на Съюза принципи и норми 
на вътрешния енергиен пазар; 
подчертава значението на по-
нататъшното разширяване на 
Енергийната общност, особено към 
държавите от Източното 
партньорство, в Централна Азия и 
Средиземноморието, и създаването на 
механизми за правен контрол за 
справяне с непълното прилагане на 
достиженията на правото на ЕС;

Or. en

Изменение 24
Tarja Cronberg
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни, 
в частност със страните, обхванати 
от Европейската политика за 
съседство (ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, 
стабилност и инвестиции в 
дългосрочен план; във връзка с това 
изтъква, че целите на Съюза в 
областта на климата трябва да са в 
съзвучие с проектите на ЕС за 
инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки и увеличаване на 
енергийната сигурност на Съюза;

4. изисква проектите на ЕС, които са 
свързани с инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата за доставка и увеличаване на 
енергийната сигурност на Съюза, да 
бъдат в съответствие с целите на 
Съюза в областта на климата и 
международните ангажименти в 
тази област;

Or. en

Изменение 25
Надежда Нейнски

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни, в 
частност със страните, обхванати 
от Европейската политика за 
съседство (ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, стабилност 
и инвестиции в дългосрочен план; във 
връзка с това изтъква, че целите на 
Съюза в областта на климата трябва 
да са в съзвучие с проектите на ЕС за 
инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки и увеличаване
на енергийната сигурност на Съюза;

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни 
изискват подходящи инструменти, 
предвидимост, стабилност и инвестиции 
в дългосрочен план; поради това 
припомня значението на бързото 
завършване на енергийните 
междусистемни връзки със съседните 
страни като начин за укрепване на 
отношенията с тези страни, както и
на енергийната сигурност на Съюза;
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Or. en

Изменение 26
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни, в 
частност със страните, обхванати от 
Европейската политика за съседство 
(ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, стабилност 
и инвестиции в дългосрочен план; във 
връзка с това изтъква, че целите на 
Съюза в областта на климата трябва да 
са в съзвучие с проектите на ЕС за 
инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки и увеличаване на 
енергийната сигурност на Съюза;

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни, в 
частност със страните, обхванати от 
Европейската политика за съседство 
(ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, стабилност 
и инвестиции в дългосрочен план,
напълно съответстващи на 
законодателството относно 
вътрешния енергиен пазар; във връзка 
с това изтъква, че целите на Съюза в 
областта на климата трябва да са в 
съзвучие с дългосрочните проекти на 
ЕС за инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки и увеличаване на 
енергийната сигурност на Съюза, като 
например Южния коридор и 
газопровода „Набуко“;

Or. en

Изменение 27
Евгени Кирилов

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни, в 

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни, в 
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частност със страните, обхванати от 
Европейската политика за съседство 
(ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, стабилност 
и инвестиции в дългосрочен план; във 
връзка с това изтъква, че целите на 
Съюза в областта на климата трябва да 
са в съзвучие с проектите на ЕС за 
инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки и увеличаване на 
енергийната сигурност на Съюза;

частност със страните, обхванати от 
Европейската политика за съседство 
(ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, стабилност 
и инвестиции в дългосрочен план; 
изразява загриженост поради 
липсата на подкрепа за 
продължаването на първоначалния 
проект за газопровода „Набуко“ или 
други ясни алтернативи, водещи до 
разнообразяване на газовите доставки 
за Южна и Централна Европа; във 
връзка с това изтъква, че целите на 
Съюза в областта на климата трябва да 
са в съзвучие с проектите на ЕС за 
инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки и увеличаване на 
енергийната сигурност на Съюза;

Or. en

Изменение 28
Graham Watson

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни, в 
частност със страните, обхванати от 
Европейската политика за съседство 
(ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, стабилност 
и инвестиции в дългосрочен план; във 
връзка с това изтъква, че целите на 
Съюза в областта на климата трябва да 
са в съзвучие с проектите на ЕС за 
инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки и увеличаване на 
енергийната сигурност на Съюза;

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни не 
само на петрол, въглища и газ, но и на 
електричество от възобновяеми 
източници, и в частност със страните, 
обхванати от Европейската политика за 
съседство (ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, стабилност 
и инвестиции в дългосрочен план; във 
връзка с това изтъква, че целите на 
Съюза в областта на климата трябва да 
са в съзвучие с проектите на ЕС за 
инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки на изкопаеми 
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горива и електричество и увеличаване 
на енергийната сигурност на Съюза;

Or. en

Изменение 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни, в 
частност със страните, обхванати от 
Европейската политика за съседство 
(ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, стабилност 
и инвестиции в дългосрочен план; във 
връзка с това изтъква, че целите на 
Съюза в областта на климата трябва да 
са в съзвучие с проектите на ЕС за 
инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки и увеличаване на 
енергийната сигурност на Съюза;

4. припомня, че стратегическите 
партньорства на Съюза със страни 
производители и транзитни страни, в 
частност със страните, обхванати от 
Европейската политика за съседство 
(ЕПС), изискват подходящи 
инструменти, предвидимост, стабилност 
и инвестиции в дългосрочен план; във 
връзка с това изтъква, че целите на 
Съюза в областта на климата трябва да 
са в съзвучие с проектите на ЕС за 
инвестиране в инфраструктури, 
ориентирани към разнообразяване на 
пътищата на доставки и увеличаване на 
енергийната сигурност на Съюза, със 
специална насоченост към 
развитието на местни енергийни 
източници;

Or. es

Изменение 30
Norbert Neuser

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. в рамките на стратегически 
подход към външните енергийни 
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доставки призовава при 
отношенията по енергийни въпроси с 
развиващи се държави да бъдат 
зачитани първостепенните цели на 
ЕС за развитие и за демокрация и 
спазване на правата на човека;

Or. en

Изменение 31
Tarja Cronberg
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че енергийната 
политика на ЕС не трябва по никакъв 
начин да бъде в противоречие с 
фундаменталните принципи, въз 
основа на които е създаден ЕС, в 
частност по отношение на 
демокрацията и правата на човека; в 
тази връзка призовава Комисията в 
енергийните си отношения да 
третира с предимство производители 
и транзитни страни, които споделят 
и подкрепят същите ценности;

Or. en

Изменение 32
Norbert Neuser

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. подчертава значението на 
прозрачността, демократичния 
контрол и участието на 
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гражданското общество в 
отношенията с трети държави в 
областта на енергетиката;

Or. en

Изменение 33
Norbert Neuser

Проектостановище
Параграф 4г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. обръща внимание на сложната 
връзка между енергийните доставки, 
доставките на храни и развитието в 
сферата на сигурността, особено по 
отношение на неустойчивото първо 
поколение биогорива, които могат да 
окажат отрицателно социално и 
екологично въздействие върху 
развиващите се държави; в тази 
връзка препоръчва да се увеличат 
инвестициите и разработването на 
устойчиви съвременни биогорива от 
селскостопански отпадъчни 
продукти и водорасли;

Or. en

Изменение 34
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 4д (нов)

Проектостановище Изменение

4д. изразява убеждението си, че по 
отношение на инфраструктурни 
проекти от стратегическо значение, 
които засягат сигурността на 
доставките за ЕС като цяло, 
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Съветът следва да предостави 
мандат на Комисията за провеждане 
на преговори, както и че за такъв 
мандат следва да се помисли и в 
случай на други 
междуправителствени споразумения, 
за които се счита, че имат 
съществено въздействие върху целите 
на дългосрочната енергийна политика 
на ЕС, по-конкретно неговата 
енергийна независимост; в тази 
връзка приветства напредъка, 
постигнат във водените от 
Комисията преговори относно договор 
между ЕС, Азербайджан и 
Туркменистан за изграждане на 
транскаспийска газопроводна 
система;

Or. en

Изменение 35
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 4e (нов)

Проектостановище Изменение

4е. приветства създаването на 
механизъм за обмен на информация 
във връзка с междуправителствени 
споразумения между държавите
членки на ЕС и трети държави 
относно енергийната политика, при 
положение че той е насочен към 
повишаване на прозрачността на 
политиката, координацията и 
ефективността в ЕС като цяло; 
подчертава приноса на такъв 
механизъм за обмен на информация за 
информирано формулиране на 
вътрешната и външната енергийна 
политика на ЕС в средносрочен и 
дългосрочен план;
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Or. en

Изменение 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава към това, енергийната 
пътна карта на ЕС и Русия да се 
основава на принципи на взаимно 
зачитане и реципрочност, залегнали в 
правилата на Световната търговска 
организация, Договора за енергийна 
харта и Третия енергиен пакет; 
призовава Комисията да прилага и 
изпълнява ефективно правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията по 
отношение на всички предприятия от 
енергийния сектор, които извършват 
дейност на територията на Съюза; 
приветства, във връзка с това, 
неотдавнашното разследване на 
антиконкурентно поведение на 
„Газпром” и осъжда политически 
мотивирания указ на Руската федерация, 
който не допуска нейните енергийни 
предприятия да си сътрудничат с 
институциите на ЕС;

5. призовава към това, енергийната 
пътна карта на ЕС и Русия да се 
основава на принципи на взаимно 
зачитане и реципрочност, залегнали в 
правилата на Световната търговска 
организация, Договора за енергийна 
харта и Третия енергиен пакет; 
призовава Комисията да прилага и 
изпълнява ефективно правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията по 
отношение на всички предприятия от 
енергийния сектор, които извършват 
дейност на територията на Съюза; 
настоятелно заявява, че от всяко 
предприятие в енергийния сектор се 
очаква пълно сътрудничество с 
разследващите органи, и осъжда 
политически мотивирания указ на 
Руската федерация, който не допуска 
нейните енергийни предприятия да си 
сътрудничат с институциите на ЕС;

Or. en

Изменение 37
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава към това, енергийната 
пътна карта на ЕС и Русия да се 

5. призовава към това, енергийната 
пътна карта на ЕС и Русия да се 
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основава на принципи на взаимно 
зачитане и реципрочност, залегнали в 
правилата на Световната търговска 
организация, Договора за енергийна 
харта и Третия енергиен пакет; 
призовава Комисията да прилага и 
изпълнява ефективно правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията по 
отношение на всички предприятия от 
енергийния сектор, които извършват 
дейност на територията на Съюза; 
приветства, във връзка с това, 
неотдавнашното разследване на 
антиконкурентно поведение на 
„Газпром” и осъжда политически 
мотивирания указ на Руската федерация, 
който не допуска нейните енергийни 
предприятия да си сътрудничат с 
институциите на ЕС;

основава на принципи на взаимно 
зачитане и реципрочност, залегнали в 
правилата на Договора за енергийна 
харта и Третия енергиен пакет; 
призовава Комисията да прилага и 
изпълнява ефективно правилата на ЕС в 
областта на вътрешния пазар и
конкуренцията по отношение на всички 
предприятия от енергийния сектор, 
които извършват дейност на 
територията на Съюза; приветства, във 
връзка с това, неотдавнашното 
разследване на антиконкурентно 
поведение на „Газпром“ и изразява 
съжаление относно политически 
мотивирания указ на Руската федерация, 
който възпира нейните енергийни 
предприятия да си сътрудничат с 
институциите на ЕС;

Or. en

Изменение 38
Graham Watson

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава към това, енергийната 
пътна карта на ЕС и Русия да се 
основава на принципи на взаимно 
зачитане и реципрочност, залегнали в 
правилата на Световната търговска 
организация, Договора за енергийна 
харта и Третия енергиен пакет; 
призовава Комисията да прилага и 
изпълнява ефективно правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията по 
отношение на всички предприятия от 
енергийния сектор, които извършват 
дейност на територията на Съюза; 
приветства, във връзка с това, 
неотдавнашното разследване на
антиконкурентно поведение на 

5. призовава към това, енергийната 
пътна карта на ЕС и Русия да се 
основава на принципи на взаимно 
зачитане и реципрочност, залегнали в 
правилата на Световната търговска 
организация, Договора за енергийна 
харта и Третия енергиен пакет; 
призовава Комисията да прилага и 
изпълнява ефективно правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията по 
отношение на всички предприятия от 
енергийния сектор, които извършват 
дейност на територията на Съюза; 
приветства, във връзка с това, 
неотдавнашното разследване на 
антиконкурентно поведение на 
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„Газпром“ и осъжда политически 
мотивирания указ на Руската федерация, 
който не допуска нейните енергийни 
предприятия да си сътрудничат с 
институциите на ЕС;

„Газпром“ и осъжда политически 
мотивирания указ на Руската федерация, 
който не допуска нейните енергийни 
предприятия да си сътрудничат с 
институциите на ЕС; призовава 
Комисията да предложи подходящ 
отговор на този указ и да гарантира, 
че разследването може да продължи;

Or. en

Изменение 39
Justas Vincas Paleckis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава към това, енергийната 
пътна карта на ЕС и Русия да се 
основава на принципи на взаимно 
зачитане и реципрочност, залегнали в 
правилата на Световната търговска 
организация, Договора за енергийна 
харта и Третия енергиен пакет; 
призовава Комисията да прилага и 
изпълнява ефективно правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията по 
отношение на всички предприятия от 
енергийния сектор, които извършват 
дейност на територията на Съюза; 
приветства, във връзка с това, 
неотдавнашното разследване на 
антиконкурентно поведение на 
„Газпром” и осъжда политически 
мотивирания указ на Руската федерация, 
който не допуска нейните енергийни 
предприятия да си сътрудничат с 
институциите на ЕС;

5. призовава към това, енергийната 
пътна карта на ЕС и Русия да се 
основава на принципи на взаимно 
зачитане и реципрочност, залегнали в 
правилата на Световната търговска 
организация, Договора за енергийна 
харта и Третия енергиен пакет; 
призовава Комисията да прилага и 
изпълнява ефективно правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията по 
отношение на всички предприятия от 
енергийния сектор, които извършват 
дейност на територията на Съюза; 
приветства, във връзка с това, 
неотдавнашното разследване на 
антиконкурентно поведение на 
„Газпром“ и осъжда политически 
мотивирания указ на президента на
Руската федерация, който не допуска 
нейните енергийни предприятия да си 
сътрудничат с институциите на ЕС;

Or. lt
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Изменение 40
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да подкрепи 
включването на така наречената 
„клауза за енергийна сигурност“ във 
всички търговски споразумения, 
споразумения за асоцииране и 
споразумения за партньорство и 
сътрудничество със страни 
производители и транзитни страни, 
като по този начин се утвърди кодекс 
на поведение и изрично се упоменат 
мерките, които следва да се 
предприемат в случай на едностранна 
промяна на условията от страна на 
един от партньорите;

Or. en

Изменение 41
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. изтъква необходимостта от 
справяне с очаквания ръст на вноса на 
газ в ЕС от трети държави в 
краткосрочен и средносрочен план; 
отново заявява, че за някои региони и 
държави членки това 
предизвикателство е тясно свързано 
със зависимост на вноса на газ и
петрол от само една трета държава; 
признава, че посрещането на това 
предизвикателство изисква, наред с 
другото, по-голяма роля на местните 
енергийни ресурси, които са от 
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жизнено важно значение за 
гарантиране на 
конкурентоспособността и 
сигурността на доставките, както и 
действия, насочени към 
разнообразяването на портфолиото 
от енергийни доставчици, пътища и 
източници;

Or. en

Изменение 42
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. признава, че стратегическата цел 
в това отношение следва да бъде 
осъществяването на южния газов 
коридор и изграждането на маршрут 
за доставка до ЕС на около 10—20 % 
от търсенето на газ на ЕС до 2020 г., 
за да стане възможно всеки 
европейски регион да има физически 
достъп до най-малко два различни 
източника на газ;

Or. en

Изменение 43
Надежда Нейнски

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за по-тясно сътрудничество 
между Съвета, Комисията и ЕСВД, 
така че да говорят и действат 
съвместно по въпроси относно 
външната енергийна политика.

6. призовава за по-тясно сътрудничество 
между Европейския парламент,
Съвета, Комисията и ЕСВД по въпроси 
относно външната енергийна политика.
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Or. en

Изменение 44
Jacek Saryusz-Wolski

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за по-тясно сътрудничество 
между Съвета, Комисията и ЕСВД, така 
че да говорят и действат съвместно по 
въпроси относно външната енергийна 
политика.

6. призовава за по-тясно сътрудничество 
между Съвета, Комисията и ЕСВД, така 
че да говорят и действат съвместно по 
въпроси относно външната енергийна 
политика; подчертава 
необходимостта от създаване на 
бюро за енергийна политика в 
рамките на ЕСВД, както и от 
участие на делегациите на ЕС в 
провеждането на енергийна 
дипломация на място; припомня, че 
Европейският парламент следва да
бъде информиран редовно относно 
развитието в тази област.

Or. en

Изменение 45
Konrad Szymański

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за по-тясно сътрудничество 
между Съвета, Комисията и ЕСВД, така 
че да говорят и действат съвместно по 
въпроси относно външната енергийна 
политика.

6. призовава за по-голяма солидарност 
между държавите членки и по-тясно 
сътрудничество между Съвета, 
Комисията и ЕСВД, така че да говорят и 
действат съвместно по въпроси относно 
външната енергийна политика.

Or. en


