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Изменение 1
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства включването на целта за 
универсален достъп до енергия до 2030 
г. в съобщението „Енергийната 
политика на ЕС: ангажиране с 
партньори извън нашите граници“ и 
счита, че за развиващите се страни тя 
следва да се съсредоточи върху 
децентрализирана, устойчива и 
достъпна енергия за бедното население;

1. приветства включването на целта за 
универсален достъп до енергия до 2030 
г. в съобщението „Енергийната 
политика на ЕС: ангажиране с 
партньори извън нашите граници“ и 
счита, че за развиващите се страни тя 
следва да се съсредоточи върху 
децентрализирана, устойчива и 
достъпна енергия по-специално за 
населението в селските райони и за 
бедното население; насърчава 
новаторските схеми за плащане с 
частно и публично участие, за да се 
направи достъпът до енергия по-лесен 
за крайните потребители;

Or. en

Изменение 2
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че устойчивата енергия е 
ключов двигател на развитието и отново 
призовава за специална програма 
„енергия и развитие“, която да е по-
конкретно насочена към 
възобновяемите, енергийноефективни, 
малки и децентрализирани енергийни 
решения и да насърчава развитието на 
капацитета и технологичния трансфер;

2. подчертава, че устойчивата енергия е 
ключов двигател на развитието и отново 
призовава за специална програма 
„енергия и развитие“, която да е по-
конкретно насочена към 
възобновяемите, енергийноефективни, 
малки и децентрализирани енергийни 
решения и да насърчава развитието на 
капацитета и технологичния трансфер 
за гарантиране на участието на 
местно равнище; отбелязва, че може 
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да са необходими широкомащабни 
схеми за възобновяема енергия, за да се 
задоволи по устойчив начин 
нарастващото търсене на енергия от 
страна на градските центрове и 
промишлеността, по-специално в 
страните с бързо развиващи се 
икономики; призовава тези схеми
винаги да спазват най-високите 
социални и екологични критерии;

Or. en

Изменение 3
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обръща внимание на сложната връзка 
между енергийните и хранителни 
доставки и развитието на сигурността, 
особено по отношение на биогоривата, 
които могат да окажат отрицателно 
социално и екологично въздействие 
върху развиващите се страни.

5. обръща внимание на сложната връзка 
между енергийните и хранителни 
доставки и развитието на сигурността, 
особено по отношение на биогоривата, 
които могат да окажат отрицателно 
социално и екологично въздействие 
върху развиващите се страни; правото 
на храна трябва да има абсолютно 
преимущество над целта на ЕС за 
производството на възобновяема 
енергия от биогорива.

Or. en

Изменение 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че масовото навлизане 
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на агрогорива е обусловено в 
изключителна степен от 
широкомащабното промишлено 
използване на монокултури, което на 
свой ред води до масово прилагане на 
селскостопански практики, които са 
вредни за околната среда, 
биологичното разнообразие, 
плодородието на почвата и 
наличието на водни ресурси; изразява 
загриженост, че чрез насърчаване на 
съсредоточаването на 
собствеността върху земята 
масовото производство на агрогорива 
може да предизвика драстични 
нарушения на правата върху земята, 
загуба на достъп до жизнено 
необходими природни ресурси, 
обезлесяване и влошаване на 
качеството на околната среда;

Or. en

Изменение 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. припомня, че производството на 
биомаса за енергийни цели може да се 
конкурира с настоящото използване 
на селскостопанска (обработваема и 
пасищна) земя; по този начин то 
може да повлияе на наличието на 
храна; по-конкретно отбелязва, че 
мащабното използване на гори може 
да допринесе за обезлесяване, 
влошаване на качеството на земята и 
дори опустиняване в някои региони;

Or. en
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Изменение 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. изразява своята тревога от 
липсата на каквито и да било 
задължителни критерии за 
устойчивост на производството на 
биомаса в рамките на Директивата 
за възобновяемите енергийни 
източници (ДВЕИ); счита при тези 
обстоятелства, че биоенергията 
може да играе отрицателна роля в 
борбата с изменението на климата, 
както и да се превърне в основна 
допълнителна движеща сила за 
заграбването на земя, 
продоволствената несигурност, 
обезлесяването и деградацията на 
горите в развиващите се страни, 
поради което призовава Комисията да 
разработи критерии за устойчивост с 
правно обвързващ характер, които да 
предотвратяват отрицателните 
последици за климата, околната 
среда и обществото от използването 
и производството на биомаса за 
енергийни цели;

Or. en

Изменение 7
Birgit Schnieber-Jastram

Проектостановище
Параграф 5г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. призовава ЕС да въведе политика 
за устойчиво производство на 
биомаса и за нейното използване за 
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енергия, която да отговаря на 
изискванията, свързани с 
изменението на климата, и също 
така да е в унисон с политиката на 
Съюза за сътрудничество за 
развитие;

Or. en

Изменение 8
Birgit Schnieber-Jastram

Проектостановище
Параграф 5д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. призовава ЕС да оказва цялостна 
подкрепа за своята стратегия за 
защита на биологичното 
разнообразие в рамките на 
стратегията „ЕС 2020“ с цел 
справяне с бъдещите 
предизвикателства, свързани с 
биологичното разнообразие, и 
изграждане на устойчиви екосистеми, 
като същевременно насърчава 
устойчивото производство на 
биомаса;

Or. en


