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Изменение 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите-членки да 
адаптират инфраструктурните 
мрежи към енергийния микс, 
необходим за постигането на 
поставените от ЕС цели за възобновяема 
енергия, намаляване на емисиите на 
парникови газове и енергийна 
ефикасност; освен това, призовава 
държавите-членки да довършат 
модернизацията на енергийната 
инфраструктура на ЕС като пуснат в 
действие коридори за доставки в ЕС, 
като превърнат простите мрежи в
интелигентни мрежи и като 
гарантират сигурността на 
доставките на газ чрез разширяване на 
газопреносните мрежи, което би могло 
да доведе до намаляване на емисиите на 
парникови газове;

1. подчертава спешната 
необходимост от усъвършенстване и 
модернизиране на енергийната 
инфраструктура на ЕС за постигането 
на поставените от ЕС цели за 
възобновяема енергия, намаляване на 
емисиите на парникови газове и 
енергийна ефективност; призовава за 
развитие на интелигентни и 
супермрежи, изграждането на връзки 
между енергопреносните мрежи и
разширяване на газопреносните мрежи, 
което би могло да доведе до намаляване 
на емисиите на парникови газове и 
увеличава сигурността на 
доставките;

Or. en

Изменение 2
Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите-членки да 
адаптират инфраструктурните мрежи 
към енергийния микс, необходим за 
постигането на поставените от ЕС 
цели за възобновяема енергия, 
намаляване на емисиите на парникови 

1. призовава държавите-членки да 
адаптират инфраструктурните мрежи 
към енергийния микс, необходим за 
постигането на целите на ЕС за 
периода до 2020 г. и за включване на 
все по-голям процент източници на 
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газове и енергийна ефикасност; освен 
това, призовава държавите-членки да 
довършат модернизацията на 
енергийната инфраструктура на ЕС като 
пуснат в действие коридори за доставки 
в ЕС, като превърнат простите мрежи в 
интелигентни мрежи и като гарантират 
сигурността на доставките на газ чрез 
разширяване на газопреносните мрежи, 
което би могло да доведе до намаляване 
на емисиите на парникови газове;

възобновяема енергия в енергийния 
микс след 2020 г.; освен това, призовава 
държавите-членки да довършат 
модернизацията на енергийната 
инфраструктура на ЕС като пуснат в 
действие коридори за доставки в ЕС, 
като превърнат простите мрежи в 
интелигентни мрежи и като гарантират 
сигурността на доставките на газ чрез 
разширяване на газопреносните мрежи, 
което би могло да доведе до намаляване 
на емисиите на парникови газове;

Or. en

Изменение 3
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите-членки да 
адаптират инфраструктурните мрежи 
към енергийния микс, необходим за 
постигането на поставените от ЕС цели 
за възобновяема енергия, намаляване на 
емисиите на парникови газове и 
енергийна ефикасност; освен това, 
призовава държавите-членки да 
довършат модернизацията на 
енергийната инфраструктура на ЕС като 
пуснат в действие коридори за доставки 
в ЕС, като превърнат простите мрежи в 
интелигентни мрежи и като гарантират 
сигурността на доставките на газ чрез 
разширяване на газопреносните мрежи, 
което би могло да доведе до намаляване 
на емисиите на парникови газове;

1. призовава държавите-членки да 
адаптират инфраструктурните мрежи 
към енергийния микс, необходим за 
постигането на поставените от ЕС цели 
за възобновяема енергия, намаляване на 
емисиите на парникови газове и 
енергийна ефективност; освен това, 
призовава държавите-членки да 
довършат модернизацията на 
енергийната инфраструктура на ЕС като 
пуснат в действие коридори за доставки 
в ЕС, без да изключват нито един 
важен, по-голям европейски 
географски район, като превърнат 
простите мрежи в интелигентни мрежи 
и като гарантират сигурността на 
доставките на газ чрез разширяване на 
газопреносните мрежи, което би могло 
да доведе до намаляване на емисиите на 
парникови газове;

Or. en
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Изменение 4
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня постигнатото от Г20 
съгласие в Питсбърг през 2009 г. за 
постепенно прекратяване на 
субсидиите за минерални горива; 
счита, че държавните субсидии за 
инфраструктура за минерални горива 
също трябва да бъдат постепенно 
прекратени и предлага 
подпомаганите от ЕС инструменти 
за финансиране да дават приоритет 
на проекти от значителен европейски 
интерес и принос за европейските 
цели в областта на климата и 
енергията от възобновяеми 
източници;

Or. en

Изменение 5
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава, че планирането на 
проектите за енергийна 
инфраструктура следва изцяло да 
бъде съобразено с принципа за 
предпазливост; плановете за 
действие следва да подлежат на 
изчерпателна оценка на 
въздействието върху околната среда 
на всеки отделен случай, която 
отчита условията на околната среда 
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на местно и регионално равнище;

Or. en

Изменение 6
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че в 
енергийната инфраструктура трябва 
да бъдат направени значителни 
инвестиции, за да се постигне целта 
за нисковъглеродна икономика до 2050 
г.;  отбелязва, че липсата на такива 
инвестиции би довела до много по-
висока цена, изразяваща се във 
влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената 
на енергията, засилване на 
енергийната несигурност и 
зависимост, както и намаляване на 
трудовата заетост и 
благосъстоянието. Инвестициите 
биха могли да идват както от 
частни, така и от обществени 
източници, като приходите от 
всеобщата такса върху финансовите 
транзакции,  от данъка върху 
въглеродните емисии/зелен данък и от 
продажбата на квоти чрез търг в 
рамките на преразгледаната схема за 
търговия с квоти за емисии би могло 
да бъдат използвани за преодоляване 
на недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните 
мрежи към изискванията на 
възобновяемата енергия;

заличава се

Or. pl
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Изменение 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 
направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г.;  отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 
енергията, засилване на енергийната 
несигурност и зависимост, както и 
намаляване на трудовата заетост и 
благосъстоянието. Инвестициите биха 
могли да идват както от частни, така и 
от обществени източници, като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции,  от данъка 
върху въглеродните емисии/зелен данък 
и от продажбата на квоти чрез търг в 
рамките на преразгледаната схема за 
търговия с квоти за емисии би могло да 
бъдат използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия;

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 
направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г.;  отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 
енергията, засилване на енергийната 
несигурност и зависимост, както и 
намаляване на трудовата заетост и 
благосъстоянието; счита, че 
необходимите инвестиции биха могли 
да се получат чрез развитие на 
иновативни инструменти за 
финансиране; тези инвестиции биха 
могли да идват както от частни, така и 
от обществени източници, като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции,  от данъка 
върху въглеродните емисии/зелен данък 
и от продажбата на квоти чрез търг в 
рамките на преразгледаната схема за 
търговия с квоти за емисии би могло да 
бъдат използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия;

Or. en

Изменение 8
Vittorio Prodi
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 
направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г.;  отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 
енергията, засилване на енергийната 
несигурност и зависимост, както и 
намаляване на трудовата заетост и 
благосъстоянието. Инвестициите биха 
могли да идват както от частни, така и 
от обществени източници, като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции,  от данъка 
върху въглеродните емисии/зелен данък 
и от продажбата на квоти чрез търг в 
рамките на преразгледаната схема за 
търговия с квоти за емисии би могло да 
бъдат използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия;

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 
направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г. като част от 
необходим план за приспособяване
към изменението на климата, основан 
на териториална грижа; отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 
енергията, засилване на енергийната 
несигурност и зависимост, както и 
намаляване на трудовата заетост и 
благосъстоянието. Инвестициите биха 
могли да идват както от частни, така и 
от обществени източници ,  като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции, от 
еврооблигации, от проектните ценни 
книжа, от данъка върху въглеродните 
емисии/зелен данък и от продажбата на 
квоти чрез търг в рамките на 
преразгледаната схема за търговия с 
квоти за емисии би могло да бъдат 
използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия;

Or. en

Изменение 9
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 
направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г.;  отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 
енергията, засилване на енергийната 
несигурност и зависимост, както и 
намаляване на трудовата заетост и 
благосъстоянието. Инвестициите биха 
могли да идват както от частни, така 
и от обществени източници, като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции,  от данъка
върху въглеродните емисии/зелен данък
и от продажбата на квоти чрез търг в 
рамките на преразгледаната схема за 
търговия с квоти за емисии би могло да 
бъдат използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия;

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 
направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г.;  отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 
енергията, засилване на енергийната 
несигурност и зависимост, както и 
намаляване на трудовата заетост и 
благосъстоянието. Инвестициите следва 
да идват от обществени източници, като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции,  от 
комбинирания данък върху 
първичната енергия/въглеродните 
емисии по отношение на 
използваната енергия, включително 
ядрената енергия, и от продажбата на 
квоти чрез търг в рамките на 
преразгледаната схема за търговия с 
квоти за емисии би могло да бъдат 
използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия;

Or. de

Изменение 10
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 
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направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г.;  отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 
енергията, засилване на енергийната 
несигурност и зависимост, както и 
намаляване на трудовата заетост и 
благосъстоянието. Инвестициите биха 
могли да идват както от частни, така и 
от обществени източници, като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции,  от данъка 
върху въглеродните емисии/зелен данък 
и от продажбата на квоти чрез търг в 
рамките на преразгледаната схема за 
търговия с квоти за емисии би могло да 
бъдат използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия;

направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г.;  отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 
енергията, загуба на 
конкурентоспособност, засилване на 
енергийната несигурност и зависимост, 
както и намаляване на трудовата заетост 
и благосъстоянието. Инвестициите биха 
могли да идват както от частни, така и 
от обществени източници, като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции,  от данъка 
върху въглеродните емисии/зелен данък 
и от продажбата на квоти чрез търг в 
рамките на преразгледаната схема за 
търговия с квоти за емисии би могло да 
бъдат използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия;

Or. en

Изменение 11
Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 
направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г.;  отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 

2. подчертава факта, че в енергийната 
инфраструктура трябва да бъдат 
направени значителни инвестиции, за да 
се постигне целта за нисковъглеродна 
икономика до 2050 г.;  отбелязва, че 
липсата на такива инвестиции би довела 
до много по-висока цена, изразяваща се 
във влошаване на състоянието на 
околната среда, покачване на цената на 



AM\866178BG.doc 11/26 PE464.732v02-00

BG

енергията, засилване на енергийната 
несигурност и зависимост, както и 
намаляване на трудовата заетост и 
благосъстоянието. Инвестициите биха 
могли да идват както от частни, така и 
от обществени източници, като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции,  от данъка 
върху въглеродните емисии/зелен данък 
и от продажбата на квоти чрез търг в 
рамките на преразгледаната схема за 
търговия с квоти за емисии би могло да 
бъдат използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия;

енергията, засилване на енергийната 
несигурност и зависимост, както и 
намаляване на трудовата заетост и 
благосъстоянието. Инвестициите биха 
могли да идват както от частни, така и 
от обществени източници, като 
приходите от всеобщата такса върху 
финансовите транзакции,  от данъка 
върху въглеродните емисии/зелен данък 
и от продажбата на квоти чрез търг в 
рамките на преразгледаната схема за 
търговия с квоти за емисии би могло да 
бъдат използвани за преодоляване на 
недостига във финансирането и за 
засилване на инвестициите, примерно 
чрез адаптиране на енергийните мрежи 
към изискванията на възобновяемата 
енергия; приветства инициативата 
за проектни ценни книжа, 
предложена от Европейската 
комисия за осигуряване на
финансиране за мащабни 
инфраструктурни проекти и счита, 
че тези средства следва да се 
използват за улесняване на 
разгръщането на интелигентни 
мрежи;

Or. en

Изменение 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че европейски субсидии за 
енергийна инфраструктура следва да 
се използват единствено когато 
пазарът не може да генерира 
необходимите инвестиции, тъй като 
тези субсидии биха могли да 
възпрепятстват евентуални 
иновативни пазарни решения;
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Or. en

Изменение 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че постепенното 
прекратяване както на национално, 
така и на европейско равнище, на 
вредните за околната среда субсидии 
в областта на енергията е основна 
цел на стратегията „Европа 2020“, 
тъй като те оказват неблагоприятно 
влияние върху целите на ЕС в 
областта на изменението на 
климата, биологичното разнообразие, 
енергийната ефективност и други 
ключови области на политиката;

Or. en

Изменение 14
Peter Liese

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че стойността на 
необходимите инвестиции ще бъде 
по-ниска, ако енергийната 
ефективност и управлението на 
търсенето станат неразделна част 
от европейската стратегия; ето 
защо възобновява призива си за 
въвеждане на правно обвързваща цел 
за енергийна ефективност от 20 % до 
2020 г., както и за амбициозни 
дългосрочни цели до 2030 г. и 2050 г.; 
настоява управлението на 
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търсенето, т.е. регулирането на 
консумираната от уредите и 
потребителите енергия, например 
чрез различни цени на енергията, 
които не са обвързани с конкретни 
часове или минути, да бъде неразделна 
част от европейската енергийна 
политика;

Or. de

Изменение 15
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да проучи 
потребностите от инфраструктура 
към 2050 г. въз основа на сценарий със
100 % използване на енергия от 
възобновяеми източници и при 
отчитане на амбициозните 
политики за спестяване на енергия;

Or. en

Изменение 16
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че с енергийната 
инфраструктура са свързани значителни 
рискове, а именно – оперативни 
(например претоварване, 
непрекъснатост на доставките), 
природни (например земетресения, 
наводнения) или свързани с човешкия 

3. отбелязва, че с енергийната 
инфраструктура са свързани значителни 
рискове, а именно – оперативни 
(например претоварване, 
непрекъснатост на доставките), 
природни (например земетресения, 
наводнения) или свързани с човешкия 
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фактор/политиката (например 
безопасност, тероризъм); поради тази 
причина призовава решенията във 
връзка с развитието на интелигентните 
мрежи да се основават на 
претеглянето на ползите и 
разходите, както се предвижда в 
Директива 2008/114 относно ключовите 
инфраструктури; предлага на 
държавите-членки да извършат 
картографиране във връзка с рисковете 
като инструмент за вземане на решения 
и за контрол на резултатите от 
прилагането на интелигентните мрежи с 
оглед подобряването на взаимната 
свързаност на мрежите;

фактор/политиката (например 
безопасност, тероризъм); поради тази 
причина призовава решенията във 
връзка с развитието на интелигентните 
мрежи да се изпълняват както се 
предвижда в Директива 2008/114 
относно ключовите инфраструктури; 
предлага на държавите-членки да 
извършат картографиране във връзка с 
рисковете като инструмент за вземане 
на решения и за контрол на резултатите 
от прилагането на интелигентните 
мрежи с оглед подобряването на 
взаимната свързаност на мрежите;

Or. en

Изменение 17
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че с енергийната 
инфраструктура са свързани значителни 
рискове, а именно – оперативни 
(например претоварване, 
непрекъснатост на доставките), 
природни (например земетресения, 
наводнения) или свързани с човешкия 
фактор/политиката (например 
безопасност, тероризъм); поради тази 
причина призовава решенията във 
връзка с развитието на интелигентните 
мрежи да се основават на претеглянето 
на ползите и разходите, както се 
предвижда в Директива 2008/114 
относно ключовите инфраструктури; 
предлага на държавите-членки да 
извършат картографиране във връзка с 
рисковете като инструмент за вземане 
на решения и за контрол на резултатите 

3. отбелязва, че с енергийната 
инфраструктура са свързани значителни 
рискове, а именно – оперативни 
(например претоварване, 
непрекъснатост на доставките), 
природни (например земетресения, 
наводнения), екологични (например 
замърсяване, загуба на 
местообитания и биологично 
разнообразие) или свързани с човешкия 
фактор/политиката (например 
безопасност, тероризъм); поради тази 
причина призовава решенията във 
връзка с развитието на интелигентните 
мрежи да се основават на претеглянето 
на ползите и разходите, както се 
предвижда в Директива 2008/114 
относно ключовите инфраструктури; 
предлага на държавите-членки да 
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от прилагането на интелигентните 
мрежи с оглед подобряването на 
взаимната свързаност на мрежите;

извършат картографиране във връзка с 
рисковете като инструмент за вземане 
на решения и за контрол на резултатите 
от прилагането на интелигентните 
мрежи с оглед подобряването на 
взаимната свързаност на мрежите;

Or. en

Изменение 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че преди да бъдат 
извършени инвестиции в енергийна 
инфраструктура, следва да се направи 
анализ на това какви инвестиции са 
желани и къде е необходима 
координация между държавите-
членки; счита, че тези анализи следва 
да отчитат ползите от устойчивото 
производство на енергия;

Or. en

Изменение 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че различията между 
националните разпоредби могат да се 
превърнат в препятствия пред 
ефективните инвестиции; изисква от 
Комисията да проучи тези 
препятствия и да предложи 
възможни решения;
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Or. en

Изменение 20
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че освен капиталовите 
и оперативни разходи, от 
изграждането, функционирането и 
извеждането от експлоатация на 
проектите за енергийна 
инфраструктура произтичат и 
значителни екологични разходи; 
подчертава значението на 
отчитането на тези екологични 
разходи в анализа на разходите и 
ползите, като се използва подходът
на отчитане на разходите за целия
жизнен цикъл;

Or. en

Изменение 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за приемането на рамка за 
възможно най-голяма сигурност и 
екологични стандарти за всички 
енергийни инфраструктури, 
включително чрез приемането на 
програми за сътрудничество между 
държавите-членки, с цел да се 
преодолеят съмненията на широката 
общественост и да се допринесе за по-
добър обществен прием; препоръчва на 
държавите-членки да предоставят 

4. призовава за приемането на рамка за 
възможно най-голяма сигурност и 
екологични стандарти за всички 
енергийни инфраструктури, 
включително чрез приемането на 
програми за сътрудничество между 
държавите-членки, с цел да се 
преодолеят съмненията на широката 
общественост и да се допринесе за по-
добър обществен прием; препоръчва на 
държавите-членки да предоставят 
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адекватна информация на гражданите, 
гражданското общество, 
икономическите оператори и 
социалните партньори във връзка с 
интегрираните и благонадеждни
енергийни мрежи, сигурността на 
доставките, интегрирането на 
източниците на възобновяема енергия и 
възможността потребителите да се 
възползват от новите технологии и 
интелигентно използване на мрежите, 
така че да се увеличи енергийната 
ефикасност;

адекватна информация на гражданите, 
гражданското общество, 
икономическите оператори и 
социалните партньори във връзка с 
необходимостта от усъвършенстване
и модернизиране на енергийната 
инфраструктура с цел увеличаване на 
благонадеждността на енергийните
мрежи, повишаване на сигурността на 
доставките и интегрирането на 
източниците на възобновяема енергия,
както и да осигурят възможност на
потребителите да се възползват от 
новите технологии и интелигентно 
използване на мрежите, така че да се 
увеличи енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 22
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за приемането на рамка за 
възможно най-голяма сигурност и
екологични стандарти за всички 
енергийни инфраструктури, 
включително чрез приемането на 
програми за сътрудничество между 
държавите-членки, с цел да се 
преодолеят съмненията на широката 
общественост и да се допринесе за по-
добър обществен прием; препоръчва на 
държавите-членки да предоставят 
адекватна информация на гражданите, 
гражданското общество, 
икономическите оператори и 
социалните партньори във връзка с 
интегрираните и благонадеждни 
енергийни мрежи, сигурността на 
доставките, интегрирането на 
източниците на възобновяема енергия и 

4. призовава за приемането на разумни
екологични стандарти, основани на 
научни изследвания и факти, за всички 
енергийни инфраструктури, 
включително чрез приемането на 
програми за сътрудничество между 
държавите-членки, с цел да се 
преодолеят съмненията на широката 
общественост и да се допринесе за по-
добър обществен прием; препоръчва на 
държавите-членки да предоставят 
адекватна информация на гражданите, 
гражданското общество, 
икономическите оператори и 
социалните партньори във връзка с 
интегрираните и благонадеждни 
енергийни мрежи, сигурността на 
доставките, интегрирането на 
източниците на възобновяема енергия 
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възможността потребителите да се 
възползват от новите технологии и 
интелигентно използване на мрежите, 
така че да се увеличи енергийната 
ефикасност;

както и да осигурят възможност на
потребителите да се възползват от 
новите технологии и интелигентно 
използване на мрежите, така че да се 
увеличи енергийната ефективност;

Or. pl

Изменение 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че за подобряване на 
енергийната инфраструктура на 
Европа е необходим подход на 
равнище ЕС, тъй като държавите-
членки не могат да постигнат това 
сами; отбелязва, че в държавите, 
които извършват необходимите 
инвестиции, не винаги се наблюдават 
екологични ползи; освен това 
подчертава необходимостта от 
обмисляне на дългосрочни цели, тъй 
като планираните днес енергийни 
инфраструктури трябва да могат да 
функционират в продължение на 
няколко десетилетия;

Or. en

Изменение 24
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
модернизират своите национални 

5. призовава държавите-членки да 
модернизират своите национални 
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енергийни мрежи и да ги свържат с 
европейската супер мрежа, като 
същевременно предоставят голям 
капацитет за съхранение на енергия в 
ЕС и стабилен и сигурен поток на 
енергия на достъпна цена; подчертава 
освен това необходимостта всички 
мрежи да бъдат така адаптирани, че да 
позволяват безпрепятственото
захранване с електричество, 
произведено от възобновяеми 
източници, както и да бъдат 
модернизирани, за да се избегнат 
загубите на енергия; подчертава също 
така нуждата от предприемане на 
допълнителни мерки за свързване на 
изолираните територии (например 
острови и периферни региони) с 
европейската електрическа мрежа;

енергийни мрежи и да ги свържат с 
европейската супер мрежа, като 
същевременно предоставят голям 
капацитет за съхранение на енергия в 
ЕС и стабилен и сигурен поток на 
енергия на достъпна цена; подчертава 
освен това необходимостта всички 
мрежи да бъдат така адаптирани, че да 
позволяват безпрепятственото 
захранване с електричество, 
произведено от възобновяеми 
източници, и пълното използване на 
възможностите за оптимизиране на 
екологичните резултати по 
отношение на планирането на 
трасетата на електропроводите, 
както и необходимостта мрежите да 
бъдат модернизирани, за да се избегнат 
загубите на енергия; подчертава също 
така нуждата от предприемане на 
допълнителни мерки за свързване на 
изолираните територии (например 
острови и периферни региони) с 
европейската електрическа мрежа;

Or. de

Изменение 25
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
модернизират своите национални 
енергийни мрежи и да ги свържат с 
европейската супер мрежа, като 
същевременно предоставят голям 
капацитет за съхранение на енергия в 
ЕС и стабилен и сигурен поток на 
енергия на достъпна цена; подчертава 
освен това необходимостта всички 
мрежи да бъдат така адаптирани, че да 
позволяват безпрепятственото 

5. призовава държавите-членки да 
модернизират своите национални 
енергийни мрежи и да ги свържат с 
европейската супер мрежа, като 
същевременно предоставят голям 
капацитет за съхранение на енергия в 
ЕС (включително многофункционални 
съоръжения за газ/водород, големи и 
малки водноелектрически централи, 
централи, които използват
високотемпературна слънчева енергия 
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захранване с електричество, 
произведено от възобновяеми 
източници, както и да бъдат 
модернизирани, за да се избегнат 
загубите на енергия; подчертава също 
така нуждата от предприемане на 
допълнителни мерки за свързване на 
изолираните територии (например 
острови и периферни региони) с 
европейската електрическа мрежа;

и други технологии) и стабилен и 
сигурен поток на енергия на достъпна 
цена; подчертава освен това 
необходимостта всички мрежи да бъдат 
така адаптирани, че да позволяват 
безпрепятственото захранване с 
електричество, произведено от 
възобновяеми източници, както и да 
бъдат модернизирани, за да се избегнат 
загубите на енергия; подчертава също 
така нуждата от предприемане на 
допълнителни мерки за свързване на 
първо място на изолираните територии 
(например острови и периферни 
региони) с европейската електрическа 
мрежа;

Or. en

Изменение 26
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
модернизират своите национални 
енергийни мрежи и да ги свържат с 
европейската супер мрежа, като 
същевременно предоставят голям 
капацитет за съхранение на енергия в 
ЕС и стабилен и сигурен поток на 
енергия на достъпна цена; подчертава 
освен това необходимостта всички 
мрежи да бъдат така адаптирани, че да 
позволяват безпрепятственото 
захранване с електричество, 
произведено от възобновяеми 
източници, както и да бъдат 
модернизирани, за да се избегнат 
загубите на енергия; подчертава също 
така нуждата от предприемане на 
допълнителни мерки за свързване на 
изолираните територии (например 

5. призовава държавите-членки да 
модернизират своите национални 
енергийни мрежи и да ги свържат с 
европейската супер мрежа, като 
същевременно предоставят голям 
капацитет за съхранение на енергия в 
ЕС и стабилен и сигурен поток на 
енергия на достъпна цена; подчертава 
освен това необходимостта мрежите
да бъдат така адаптирани, че да 
позволяват захранването с 
електричество, произведено от 
възобновяеми източници, както и да 
бъдат модернизирани, за да се избегнат 
загубите на енергия; подчертава също 
така нуждата от предприемане на 
допълнителни мерки за свързване на 
изолираните територии (например 
острови и периферни региони) с 
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острови и периферни региони) с 
европейската електрическа мрежа;

европейската електрическа мрежа;

Or. pl

Изменение 27
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че развитието на 
електроенергийна инфраструктура 
между ЕС и трети страни може да 
породи риск от изместване на 
въглеродни емисии или да увеличи 
този риск, където вече съществува; 
призовава Комисията да следи вноса 
на електроенергия и да бъде готова да 
въведе мерки, изискващи от 
вносителите да се откажат от
квотите по схемата за търговия с 
квоти за емисии, в случай че установи 
нелоялна конкуренция на вътрешния 
пазар;

Or. en

Изменение 28
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията при
разработването на планове за 
енергийна инфраструктура да 
отчита потенциалната опасност от 
изместване на въглеродни емисии, 
особено в държави с обширни граници 
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и географска близост до държави, 
които не са членки на ЕС;

Or. en

Изменение 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва значението на 
научните изследвания и иновациите в 
областта на енергията с оглед на 
ускоряването на прехода към 
устойчива икономика;

Or. en

Изменение 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. споделя мнението на Комисията, че 
планът за методика ще превърне в 
реалност приоритетните проекти чрез 
по-бързи и по-прозрачни процедури за 
предоставяне на разрешителни, като 
същевременно призовава Комисията и 
държавите-членки да адаптират 
съответно процедурите за оценка за 
въздействието върху околната среда и за 
стратегическа оценка на околната среда; 
освен това, подчертава нуждата от 
увеличаване на общественото участие в 
процеса на вземане на решения, което 
може да увеличи общественото доверие 
и приемането на инсталациите.

7. споделя мнението на Комисията, че 
планът за методика ще превърне в 
реалност приоритетните проекти чрез 
по-бързи и по-прозрачни процедури за 
предоставяне на разрешителни, като 
същевременно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират по-
ефективни, ефикасни и прозрачни
процедури за оценка за въздействието 
върху околната среда и за стратегическа 
оценка на околната среда; освен това, 
подчертава нуждата от увеличаване на 
общественото участие в процеса на 
вземане на решения, което може да 
увеличи общественото доверие и 
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приемането на инсталациите.

Or. en

Изменение 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. споделя мнението на Комисията, че 
планът за методика ще превърне в 
реалност приоритетните проекти 
чрез по-бързи и по-прозрачни 
процедури за предоставяне на 
разрешителни, като същевременно 
призовава Комисията и държавите-
членки да адаптират съответно 
процедурите за оценка за 
въздействието върху околната среда 
и за стратегическа оценка на
околната среда; освен това,
подчертава нуждата от увеличаване на 
общественото участие в процеса на 
вземане на решения, което може да 
увеличи общественото доверие и 
приемането на инсталациите.

7. приветства предложението на 
Комисията за ускоряване на
процедурите за предоставяне на 
разрешителни и за повишаване на
тяхната прозрачност; подчертава 
нуждата от увеличаване на 
общественото участие в процеса на 
вземане на решения, което може да 
увеличи общественото доверие и 
приемането на инсталациите.

Or. en

Изменение 32
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. споделя мнението на Комисията, че 
планът за методика ще превърне в 
реалност приоритетните проекти чрез 
по-бързи и по-прозрачни процедури за 

7. споделя мнението на Комисията, че 
планът за методика ще превърне в 
реалност приоритетните проекти чрез 
по-бързи и по-прозрачни процедури за 
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предоставяне на разрешителни, като 
същевременно призовава Комисията и 
държавите-членки да адаптират 
съответно процедурите за оценка за 
въздействието върху околната среда и за 
стратегическа оценка на околната среда; 
освен това, подчертава нуждата от 
увеличаване на общественото участие в 
процеса на вземане на решения, което 
може да увеличи общественото доверие 
и приемането на инсталациите.

предоставяне на разрешителни, като 
същевременно призовава Комисията и 
държавите-членки да адаптират 
съответно процедурите за оценка за 
въздействието върху околната среда и за 
стратегическа оценка на околната среда; 
освен това, подчертава нуждата от 
увеличаване на общественото участие, 
включително на регионалните и 
местни органи, в процеса на вземане на 
решения, което може да увеличи 
общественото доверие и приемането на 
инсталациите.

Or. en

Изменение 33
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. споделя мнението на Комисията, че 
планът за методика ще превърне в 
реалност приоритетните проекти чрез 
по-бързи и по-прозрачни процедури за 
предоставяне на разрешителни, като 
същевременно призовава Комисията и 
държавите-членки да адаптират 
съответно процедурите за оценка за 
въздействието върху околната среда и за 
стратегическа оценка на околната среда; 
освен това, подчертава нуждата от 
увеличаване на общественото участие
в процеса на вземане на решения, което 
може да увеличи общественото доверие 
и приемането на инсталациите.

7. споделя мнението на Комисията, че 
планът за методика ще превърне в 
реалност приоритетните проекти чрез 
по-бързи и по-прозрачни процедури за 
предоставяне на разрешителни, като 
същевременно призовава Комисията и 
държавите-членки да адаптират 
съответно процедурите за оценка за 
въздействието върху околната среда и за 
стратегическа оценка на околната среда; 
освен това, подчертава нуждата от 
увеличаване и изясняване на ранното 
предоставяне на публична
информация, участието на местните 
хора в процеса на вземане на решения и 
правото на гражданите да обжалват 
решенията на местните органи, което 
може да увеличи общественото доверие 
и приемането на инсталациите; за тази 
цел обръща внимание на ползата от 
публикуването на плановете в 
интернет, при осигурен достъп на 
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всички заинтересовани страни.

Or. de

Обосновка

Комисията изразява подкрепата си за изясняване и укрепване на правото на 
гражданите на обжалване в своето съобщение COM(2010)0677, раздел 5.2 „По-бързи 
по-прозрачни процедури за издаване на разрешения“.

Изменение 34
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. споделя мнението на Комисията, че 
планът за методика ще превърне в 
реалност приоритетните проекти чрез 
по-бързи и по-прозрачни процедури за 
предоставяне на разрешителни, като 
същевременно призовава Комисията и 
държавите-членки да адаптират 
съответно процедурите за оценка за 
въздействието върху околната среда и за 
стратегическа оценка на околната среда; 
освен това, подчертава нуждата от 
увеличаване на общественото участие в 
процеса на вземане на решения, което 
може да увеличи общественото доверие 
и приемането на инсталациите.

7. споделя мнението на Комисията, че 
планът за методика ще превърне в 
реалност приоритетните проекти чрез 
по-бързи и по-прозрачни процедури за 
предоставяне на разрешителни, без да се 
изключва нито един важен, по-голям 
европейски географски район, като 
същевременно призовава Комисията и 
държавите-членки да адаптират 
съответно процедурите за оценка за 
въздействието върху околната среда и за 
стратегическа оценка на околната среда; 
освен това, подчертава нуждата от 
увеличаване на общественото участие в 
процеса на вземане на решения, което 
може да увеличи общественото доверие 
и приемането на инсталациите.

Or. en

Изменение 35
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 7a (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. призовава да се извърши анализ, за 
да се определят възможностите за 
свеждане до минимум на 
инфраструктурата чрез политики за 
енергийна ефективност, и като 
приоритет да се обмисли 
усъвършенстването на 
съществуващата инфраструктура и 
изграждането на нова 
инфраструктура, успоредно със 
съществуваща електроенергийна или 
транспортна инфраструктура,
където има такава;

Or. en


