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Изменение 1
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подкрепя инициативата на 
Комисията, в която се предлага ранно 
споразумение относно рамката за 
политиките в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г., като се обръща 
особено внимание на нейната цел за 
напредък към постигането на 
конкурентоспособна икономика, която 
може да създава нови възможности за 
заетост и растеж;

1. подкрепя инициативата на 
Комисията, в която се предлага ранно и 
амбициозно споразумение относно 
рамката за политиките в областта на 
климата и енергетиката до 2030 г., като 
се обръща особено внимание на целите
за спешно предотвратяване на по-
нататъшно изменение на климата и
напредък към постигането на 
конкурентоспособна икономика, която 
може да създава нови възможности за 
заетост и растеж;

Or. en

Изменение 2
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подкрепя инициативата на 
Комисията, в която се предлага ранно 
споразумение относно рамката за 
политиките в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г., като се обръща 
особено внимание на нейната цел за 
напредък към постигането на 
конкурентоспособна икономика, която 
може да създава нови възможности за 
заетост и растеж;

1. подкрепя инициативата на 
Комисията, в която се предлага ранно 
споразумение относно рамката за 
политиките в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г., като се обръща 
особено внимание на нейната цел за 
напредък към постигането на 
конкурентоспособна икономика с по-
малко интензивно използване на 
ресурсите, която може да създава нови 
възможности за качествена заетост и 
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устойчив растеж;

Or. en

Изменение 3
Оле Кристенсен

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че създаването на 
работни места в „екологичните 
отрасли“ е било положително 
явление по време на рецесията в 
сравнение с много други отрасли1;
__________________
1 Работен документ на службите на 
Комисията, озаглавен „Използване на 
потенциала за трудова заетост на 
растежа в екологичните отрасли“ 
(SWD(2012) 92 final), стр. 5.

Or. en

Изменение 4
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава за предприемането на 
мерки с цел разпределение на средства 
във връзка с плана за икономическо 
възстановяване за качествени зелени 
работни места и устойчив растеж; 
подчертава необходимостта да се 
подкрепят по-специално малките и 
средните предприятия в създаването 
на качествени зелени работни места 
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за високо- и нискоквалифицирани 
работници;

Or. en

Изменение 5
Юрген Кройцман

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава за балансиран подход по 
отношение на потенциални нови цели 
в областта на климата и 
енергетиката, като се вземе предвид 
отрицателното въздействие върху 
производствената база и заетостта в 
Съюза;

Or. en

Изменение 6
Оле Кристенсен

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. отбелязва, че по отношение на 
дяловете на средствата за заплати в 
отрасъла с ниски въглеродни емисии 
съществува тенденция за по-малък 
спад в сравнение с 15-те промишлени 
отрасъла, произвеждащи най-много 
въглеродни емисии, по-специално през 
последните години1;

__________________
1 МОТ: Към по-екологична икономика: 
социалните измерения, стр. 48.
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Or. en

Изменение 7
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава необходимостта от 
предоставяне на платформа за 
държавите членки за координиране на 
усилията им за създаване на нови 
качествени зелени работни места и 
устойчив растеж; подчертава 
необходимостта да се подкрепи 
тясното сътрудничество между 
правителствата и социалните 
партньори с цел гарантиране на 
гладък преход към по-
екологосъобразна икономика;

Or. en

Изменение 8
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. подчертава необходимостта от 
премахване в средносрочен план на 
всички преки и косвени субсидии, 
данъчни привилегии и финансова 
подкрепа за дейности, свързани с 
добива на изкопаеми горива, и 
неустойчиви от екологична гледна 
точка дейности;

Or. en
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Изменение 9
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. подчертава, че социалният диалог 
и участието на работниците са 
основни ценности и инструменти, 
които подкрепят и съгласуват 
насърчаването на социалното 
сближаване, качествената заетост и 
създаването на работни места, от 
една страна, и развитието на 
иновациите и 
конкурентоспособността в 
европейските икономики, от друга;

Or. en

Изменение 10
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че енергийната 
ефективност и възобновяемите 
енергийни източници могат да създадат, 
според прогнозите на Комисията1, 
пет милиона работни места до 2020 г.; 
посочва, че се очаква преходът към 
икономика с ниски въглеродни емисии
да има твърде разнообразно въздействие 
по отношение на общите равнища на 
изисквани умения;

2. припомня, че енергийната 
ефективност и възобновяемите 
енергийни източници могат да създадат, 
според прогнозите на Комисията1, 
пет милиона работни места до 2020 г.; 
посочва, че се очаква преходът към 
икономика с по-малко интензивно 
използване на ресурсите да има твърде 
разнообразно въздействие по отношение 
на общите равнища на изисквани 
умения;

__________________ __________________
1 Съобщение, озаглавено „Към 1 Съобщение, озаглавено „Към 
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възстановяване и създаване на работни 
места“(COM(2012)0173).

възстановяване и създаване на работни 
места“(COM(2012)0173).

Or. en

Изменение 11
Джийн Ламбер, Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че енергийната 
ефективност и възобновяемите 
енергийни източници могат да създадат, 
според прогнозите на Комисията1, пет 
милиона работни места до 2020 г.; 
посочва, че се очаква преходът към 
икономика с ниски въглеродни емисии 
да има твърде разнообразно въздействие 
по отношение на общите равнища на 
изисквани умения;

2. припомня, че енергийната 
ефективност и възобновяемите 
енергийни източници могат да създадат, 
според прогнозите на Комисията1, пет 
милиона работни места до 2020 г.; 
поради това призовава за 
определянето на три задължителни 
цели във връзка с намаляването на 
емисиите, дела на енергията от 
възобновяеми източници и 
спестяването на енергия; посочва, че 
се очаква преходът към икономика с 
ниски въглеродни емисии да има твърде 
разнообразно въздействие по отношение 
на общите равнища на изисквани 
умения; припомня, че потенциал за 
създаване на зелени работни места 
съществува не само в новите сектори, 
изискващи висококвалифициран 
персонал, но в цялата икономика и на 
всички равнища на умения; 

__________________ __________________
1 Съобщение, озаглавено „Към 
възстановяване и създаване на работни 
места“(COM(2012)0173).

1 Съобщение, озаглавено „Към 
възстановяване и създаване на работни 
места“(COM(2012)0173).

Or. en
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Изменение 12
Оле Кристенсен

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че 573-те милиарда 
евро, използвани за внос на изкопаеми 
горива през 2011 г.1, представляват 
неизползван потенциал за растеж и 
създаване на работни места в 
екологичния отрасъл на ЕС;
__________________
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/hedegaard/headlines/news/2012-06-
14_01_en.htm

Or. en

Изменение 13
Елизабет Шрьотер, Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава за предприемането на 
мерки в отговор на нуждите във връзка 
с набора от квалификации, необходими 
за новосъздадените работни места, и за 
осигуряване на съответствие с този 
набор; подчертава, че активните 
политики по заетостта трябва да бъдат 
насочени и проектирани така, че да 
отговорят на нуждите от работна сила, 
за да се избегне липсата на 
квалифицирана работна сила при 
нововъзникващите технологии с ниска 
въглеродна интензивност;

3. призовава за предприемането на 
мерки в отговор на нуждите във връзка 
с набора от квалификации, необходими 
за новосъздадените работни места, и за 
осигуряване на съответствие с този 
набор, както и в отговор на новите 
предизвикателства по отношение на 
съществуващите работни места, 
които променят техния профил в 
посока към по-зелени работни места; 
подчертава, че активните политики по 
заетостта трябва да бъдат насочени и 
проектирани така, че да отговорят на 
нуждите на работника и нуждите от
работна сила, за да се избегне липсата 
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на квалифицирана работна сила при 
нововъзникващите технологии с ниска 
въглеродна интензивност;

Or. en

Изменение 14
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава за предприемането на 
мерки в отговор на нуждите във връзка 
с набора от квалификации, необходими 
за новосъздадените работни места, и за 
осигуряване на съответствие с този 
набор; подчертава, че активните 
политики по заетостта трябва да бъдат 
насочени и проектирани така, че да 
отговорят на нуждите от работна сила, 
за да се избегне липсата на 
квалифицирана работна сила при 
нововъзникващите технологии с ниска 
въглеродна интензивност;

3. призовава за предприемането на 
мерки в отговор на нуждите във връзка 
с набора от квалификации, необходими 
за новосъздадените работни места, и за 
осигуряване на съответствие с този 
набор; подчертава, че активните 
политики по заетостта трябва да бъдат 
насочени и проектирани така, че да 
отговорят на нуждите от работна сила, 
за да се избегне липсата на 
квалифицирана работна сила при 
нововъзникващите устойчиви
технологии с ниска въглеродна 
интензивност;

Or. en

Изменение 15
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
предвиждане на нуждите от бъдещи 
умения и предприемане на 
съответните корекции в системите 
на образование и обучение, 
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необходими с оглед осигуряване на 
достъп на младите хора, жените и 
останалите групи в неравностойно 
положение до устойчиви качествени 
работни места в екологосъобразната 
икономика;

Or. en

Изменение 16
Юрген Кройцман

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. припомня намерението на 
Комисията да възроди значението на 
промишлеността в Европа през 
XXI век2; призовава за прилагането на 
последователен подход в политиката 
в областта на климата и 
енергетиката, който не подкопава 
целите на промишлената политика и 
по този начин не би могъл да попречи 
на създаването на работни места;
__________________
2 Съобщение, озаглавено „По-силна 
европейската промишленост за 
растеж и възстановяване на 
икономиката“ (COM(2012)0582).

Or. en

Изменение 17
Юрген Кройцман

Проектостановище
Параграф 3б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. подчертава необходимостта от 
избягване на изместването на 
въглеродни емисии в определен 
промишлен отрасъл; посочва 
отрицателното въздействие, което 
загубата на работни места в 
промишлеността би могло да окаже 
върху общата заетост, тъй като е 
изчислено, че за всеки 100 работни 
места в промишлеността се създават 
между 60 и 200 нови работни места в 
останалата част от икономиката3;
__________________
3 Работен документ на службите, 
приложен към Съобщението, 
озаглавено „По-силна европейската 
промишленост за растеж и 
възстановяване на икономиката“ 
(COM(2012)0582).

Or. en

Изменение 18
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за мерки, улесняващи 
приспособяването на работниците в 
най-засегнатите сектори с високи 
емисии на въглерод, като например 
производството на електроенергия, 
транспорта, строителството и 
енергоемките отрасли, към прехода към 
екологосъобразна икономика с 
ефективно използване на ресурсите;

4. призовава за мерки, запазващи 
работните места в най-засегнатите 
сектори с високи емисии на въглерод, 
като например производството на 
електроенергия, транспорта, 
строителството и енергоемките отрасли, 
които като цяло са най-
екологосъобразните и с най-
ефективно използване на ресурсите в 
света; призовава за улесняване на 
приспособяването на работниците 
от тези отрасли към други отрасли в 
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случай на неуспех при изпълнението 
на тази основна задача за спасяване 
на европейската тежка 
промишленост;

Or. en

Изменение 19
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава необходимостта от 
предприемането на мерки за 
подпомагане на доходите и социална 
закрила с цел ограничаване на 
отрицателния процес на 
приспособяване за работниците, 
които най-вероятно да бъдат 
засегнати от промяната към по-
екологосъобразна икономика (особено 
за нискоквалифицираните 
работници), по-специално в 
секторите с високи емисии на 
въглерод; подчертава 
необходимостта от мерки за 
подпомагане на доходите, 
придружени от други мерки, като 
например обучение с цел подобряване 
и запазване на пригодността за 
заетост, задържане на работниците 
на пазара на труда и 
предотвратяване на загубата на 
уменията по време на криза и 
преструктуриране;

Or. en

Изменение 20
Сари Есаях
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава за промени в 
политиката в областта на климата 
и енергетиката, така че 
енергоемките сектори да не бъдат в 
по-неблагоприятно положение в 
световната конкуренция в резултат 
от едностранна разходна тежест; 
призовава — докато тази тежест е 
едностранна — за безплатни квоти за 
емисии за отрасъла, в който се 
извършва изместване на въглеродни 
емисии; по-специално призовава 
металургичният кокс да бъде отделен 
от останалите изкопаеми горива в 
системата за търговия с емисии с цел 
спасяване на европейските 
производители на стомана;

Or. en

Изменение 21
Юрген Кройцман

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта да се 
обърне внимание в новата рамка на 
последиците от икономическата криза 
по отношение на достъпността на 
енергията за крайните потребители —
домакинствата и предприятията;

5. подчертава необходимостта да се 
обърне внимание в новата рамка на 
последиците от повишените цени на 
енергията за крайните потребители —
домакинствата и предприятията, по-
специално на фона на 
икономическата криза; посочва в тази 
връзка ролята на схемите в подкрепа 
на възобновяемите източници при 
покачванията на цените в някои 
държави членки и необходимостта 
от тяхното преразглеждане;
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Or. en

Изменение 22
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта да се 
обърне внимание в новата рамка на 
последиците от икономическата криза 
по отношение на достъпността на 
енергията за крайните потребители —
домакинствата и предприятията; 

5. подчертава необходимостта да се 
обърне внимание в новата рамка на 
последиците от икономическата криза 
по отношение на достъпността на 
енергията и справедливото споделяне 
на финансовата тежест за крайните 
потребители — домакинствата и 
предприятията;

Or. en

Изменение 23
Джийн Ламбер, Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта да се 
обърне внимание в новата рамка на 
последиците от икономическата криза 
по отношение на достъпността на 
енергията за крайните потребители —
домакинствата и предприятията; 

5. подчертава необходимостта да се 
обърне внимание в новата рамка на 
последиците от икономическата криза 
по отношение на достъпността на 
енергията за крайните потребители —
домакинствата и предприятията; 
признава, че амбициозната цел за 
спестяване на енергия може да 
понижи сметките за енергия както 
за домакинствата, така и за 
предприятията; признава също, че 
амбициозното прилагане на 
Директивата за енергийната 
ефективност на сгради би могло да 
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създаде нова заетост при 
преустройството на 
съществуващите сгради с цел 
гарантиране на текущи ползи: 
настоятелно призовава държавите 
членки да използват наличното 
финансиране от ЕС за тези цели;

Or. en

Изменение 24
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта да се 
обърне внимание в новата рамка на 
последиците от икономическата криза 
по отношение на достъпността на 
енергията за крайните потребители —
домакинствата и предприятията; 

5. подчертава необходимостта да се 
обърне внимание в новата рамка на 
последиците от икономическата криза 
по отношение на достъпността на 
енергията за крайните потребители —
домакинствата и предприятията; по-
специално призовава за компенсиране 
на повишаването на цените на 
електроенергията за промишлените 
отрасли, нуждаещи се от много 
електроенергия, макар че те са сред 
най-екологосъобразните в света в своя 
сектор;

Or. en

Изменение 25
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава необходимостта от 
стимулиране на 
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научноизследователската дейност за 
по-устойчив добив на ресурси и за 
иновативни технологии с цел по-
добра защита на околната среда и 
подобряване на условията на труд на 
служителите в отрасъла; призовава 
Комисията и държавите членки да 
насърчават по-устойчиви решения за 
добив на ресурси.

Or. en


