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Изменение 1
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

–1. призовава за приемането на 
специално законодателство или на 
междуинституционално 
споразумение с цел гарантиране на 
демократичната легитимност и на 
ефективността на Европейския 
семестър;

Or. en

Изменение 2
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф -1a (нов)

Проектостановище Изменение

-1a. отбелязва, че Годишният обзор на 
растежа включва препоръки по 
отношение на основните 
приоритетни действия на 
политиката на ЕС; следователно
подчертава необходимостта от 
добавяне на ново приложение относно 
устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 3
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. подчертава, че по-ефективното 
използване на ресурсите и енергийната 
ефективност са от първостепенно 
значение за стимулирането на 
устойчивото развитие и за борбата 
срещу изменението на климата, и 
следователно, в средносрочен и 
дългосрочен план, имат съществен 
принос към конкурентоспособността;

1. подчертава, че по-ефективното 
използване на ресурсите и енергийната 
ефективност са от първостепенно 
значение за стимулирането на 
устойчивото развитие и за борбата 
срещу изменението на климата, и 
следователно, в средносрочен и 
дългосрочен план, имат съществен 
принос към конкурентоспособността, 
като същевременно значително 
спомагат за излизане от настоящата 
икономическа криза;

Or. en

Изменение 4
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че по-ефективното 
използване на ресурсите и енергийната 
ефективност са от първостепенно 
значение за стимулирането на 
устойчивото развитие и за борбата 
срещу изменението на климата, и 
следователно, в средносрочен и 
дългосрочен план, имат съществен 
принос към конкурентоспособността;

1. подчертава, че по-ефективното 
използване на ресурсите и енергийната 
ефективност са от първостепенно 
значение за стимулирането на 
устойчивото развитие и за борбата 
срещу изменението на климата, като 
същевременно повишават 
енергийната сигурност и достъпа на 
потребителите до енергия; 
следователно счита, че в средносрочен 
и дългосрочен план ефективното 
използване на енергията и ресурсите 
трябва да бъде съществен компонент 
от икономическата 
конкурентоспособност на Европа;

Or. lt
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Изменение 5
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че по-ефективното 
използване на ресурсите и енергийната 
ефективност са от първостепенно 
значение за стимулирането на 
устойчивото развитие и за борбата 
срещу изменението на климата, и 
следователно, в средносрочен и 
дългосрочен план, имат съществен 
принос към конкурентоспособността;

1. подчертава, че по-ефективното 
използване на ресурсите и енергийната 
ефективност са от първостепенно 
значение за стимулирането на 
устойчивото развитие и за борбата 
срещу изменението на климата, като 
същевременно повишават 
енергийната сигурност и достъпа на 
потребителите до енергия; 
следователно счита, че в средносрочен 
и дългосрочен план ефективното 
използване на енергията и ресурсите 
трябва да бъде съществен компонент 
от икономическата 
конкурентоспособност на Европа;

Or. lt

Изменение 6
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. като има предвид доклада за 
зелена икономика на Програмата на 
ООН за околната среда, изтъква 
икономическите и социални ползи от 
инвестициите в зелена икономика, 
например по-висок ръст на БВП и на 
БВП на глава от населението, 
икономика с ефективно използване на 
ресурсите, създаване на нови и 
иновативни работни места, 
увеличаване на природното богатство 
и човешкия капитал и намаляване на 
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бедността;

Or. en

Изменение 7
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество 
сектори и региони, както и до 
пропускане на възможността за 
създаване на работни места;

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество 
сектори и региони, както и до 
пропускане на възможността за 
създаване на работни места и 
следователно ще окаже отрицателно 
въздействие върху 
производителността, 
конкурентоспособността и 
социалното сближаване на ЕС;

Or. en

Изменение 8
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно последните 2. отбелязва, че съгласно последните 
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оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество 
сектори и региони, както и до 
пропускане на възможността за 
създаване на работни места;

оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество 
сектори и региони, както и до 
пропускане на възможността за 
създаване на работни места; счита, че 
целта за енергийна ефективност от 
20 % в стратегията „Европа 2020“
следва да бъде задължителна;

Or. en

Изменение 9
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество 
сектори и региони, както и до 
пропускане на възможността за 
създаване на работни места;

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество 
сектори и региони, както и до 
пропускане на възможността за 
създаване на работни места; призовава 
Комисията да установи насоки 
относно метода на определяне на 
националните цели; призовава 
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държавите-членки да поемат по-
голяма отговорност за изпълнението 
на целта за енергийна ефективност и
да предоставят по-подробна 
информация на Комисията;

Or. lt

Изменение 10
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество 
сектори и региони, както и до 
пропускане на възможността за 
създаване на работни места;

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество 
сектори и региони, както и до 
пропускане на възможността за 
създаване на работни места; призовава 
Комисията да установи насоки 
относно метода на определяне на 
националните цели; призовава 
държавите-членки да поемат по-
голяма отговорност за изпълнението 
на целта за енергийна ефективност и 
да предоставят по-подробна 
информация на Комисията;

Or. lt

Изменение 11
Oreste Rossi
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в множество 
сектори и региони, както и до 
пропускане на възможността за 
създаване на работни места;

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което според Комисията ще доведе до 
пропуснати възможности за растеж в 
множество сектори и региони, както и 
до пропускане на възможността за 
създаване на работни места;

Or. it

Изменение 12
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“, 
което ще доведе до пропуснати 
възможности за растеж в 
множество сектори и региони, както 
и до пропускане на възможността за 
създаване на работни места;

2. отбелязва, че съгласно последните 
оценки на Комисията, Европейският 
съюз се очаква да изпълни едва 
наполовина набелязаната цел от 20 % и 
че съществува опасност сегашните 
планове на държавите-членки за 
постигане на енергийна ефективност да 
изостанат значително от общата цел за 
енергийна ефективност от 20 %, 
заложена в стратегията „Европа 2020“;
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Or. it

Изменение 13
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществува значителен 
потенциал за намаляване на 
консумацията, особено от страна на 
енергоемки сектори като 
строителството/ поддръжката на сгради, 
транспорта и промишлеността;

3. отбелязва, че ако бъдат установени 
задължителни определения за 
енергийна ефективност, би 
съществувал значителен потенциал за 
намаляване на консумацията, особено от 
страна на енергоемки сектори като 
строителството/ поддръжката на сгради, 
транспорта и промишлеността;

Or. fi

Изменение 14
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществува значителен 
потенциал за намаляване на 
консумацията, особено от страна на 
енергоемки сектори като 
строителството/ поддръжката на сгради, 
транспорта и промишлеността;

3. отбелязва, че съществува значителен 
потенциал за намаляване на 
консумацията, особено от страна на 
енергоемки сектори като 
строителството/ поддръжката на сгради, 
транспорта и промишлеността, който 
следва да се използва по-ефективно, 
като се внимава да не бъде засегната 
конкурентоспособността на 
промишлената мрежа на Европа;

Or. it
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Изменение 15
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава съществуването на нов 
„План за енергийна ефективност, 
2011 г.“ (COM(2011)0109), приет от 
Комисията през март 2011 г., но 
предлага да се предприемат 
допълнителни и по-строги 
ограничителни мерки;

4. признава съществуването на нов 
„План за енергийна ефективност, 
2011 г.“ (COM(2011)0109), приет от 
Комисията през март 2011 г.;

Or. it

Изменение 16
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. във връзка с това призовава 
Комисията да предложи незабавно 
правно обвързващи национални цели за 
енергийна ефективност, като вземе под 
внимание различните изходни точки на 
държавите-членки, тяхното 
икономическото състояние и вече 
предприетите по-рано действия в тази 
насока;

5. във връзка с това призовава 
Комисията да предложи незабавно 
правно обвързващи национални цели за 
енергийна ефективност, особено по 
отношение на сектора на 
строителството, като вземе под 
внимание различните изходни точки на 
държавите-членки, тяхното 
икономическото състояние и вече 
предприетите по-рано действия в тази 
насока;

Or. fi

Изменение 17
Crescenzio Rivellini
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. във връзка с това призовава 
Комисията да предложи незабавно 
правно обвързващи национални цели за 
енергийна ефективност, като вземе под 
внимание различните изходни точки на 
държавите-членки, тяхното
икономическото състояние и вече 
предприетите по-рано действия в тази 
насока;

5. призовава държавите-членки да 
зачитат изцяло индикативните, 
доброволни национални цели за 
енергийна ефективност като част от 
националните програми за реформи, в 
контекста на основните цели 
съгласно стратегията „Европа 2020“, 
като вземат под внимание своите
изходни точки, национални условия и 
потенциал, както и своето
икономическото състояние и вече 
предприетите по-рано действия в тази 
насока.

Or. en

Изменение 18
Horst Schnellhardt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. във връзка с това призовава 
Комисията да предложи незабавно 
правно обвързващи национални цели за 
енергийна ефективност, като вземе под 
внимание различните изходни точки 
на държавите-членки, тяхното 
икономическото състояние и вече 
предприетите по-рано действия в 
тази насока;

5. във връзка с това призовава 
Комисията да преразгледа 
европейските цели за енергийна 
ефективност и да гарантира пълното 
превръщане на целите в практика в
държавите-членки;

Or. de

Изменение 19
Oreste Rossi
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. във връзка с това призовава 
Комисията да предложи незабавно 
правно обвързващи национални цели за 
енергийна ефективност, като вземе под 
внимание различните изходни точки
на държавите-членки, тяхното 
икономическото състояние и вече 
предприетите по-рано действия в тази 
насока;

5. във връзка с това призовава 
Комисията да предложи незабавно 
ръководни национални цели за 
енергийна ефективност, като вземе под 
внимание географските условия на 
държавите-членки, техните различни 
изходни точки, тяхното 
икономическото състояние и вече 
предприетите по-рано действия в тази 
насока;

Or. it

Изменение 20
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
установяване на годишна основна цел 
на ЕС за ефективност с оглед 
намаляване на използването на 
ресурсите, и посочва, че е важно 
използването на ресурсите да бъде 
отделено от икономическия растеж;

Or. en

Изменение 21
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. подчертава, че Европейският 
семестър за предварителна координация 
на икономическите политики трябва да 
отрази насърчаването на преминаване 
към екологично устойчива икономика;

6. изтъква връзката между 
икономическата и екологичната 
криза и подчертава, че Европейският 
семестър за предварителна координация 
на икономическите политики трябва да 
отрази насърчаването на преминаване 
към екологично устойчива икономика;

Or. en

Изменение 22
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че Европейският 
семестър за предварителна координация 
на икономическите политики трябва да 
отрази насърчаването на преминаване 
към екологично устойчива икономика;

6. счита, че Европейският семестър за 
предварителна координация на 
икономическите политики следва да 
отрази насърчаването на преминаване 
към екологично устойчива икономика, 
без обаче да се забравя общото 
социално-икономическо равновесие;

Or. it

Изменение 23
Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. във връзка с това призовава 
Комисията да включи доклад за 
напредъка във връзка с индикаторите за 
екологичното счетоводство във всеки 
Годишен обзор на растежа (ГОР).

7. във връзка с това призовава 
Комисията да включи доклад за 
напредъка във връзка с индикаторите за 
екологичното счетоводство и 
съгласуваността с целите на 
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стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на изменението на 
климата и енергетиката във всеки 
Годишен обзор на растежа (ГОР).

Or. en

Изменение 24
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. във връзка с това призовава 
Комисията да включи доклад за 
напредъка във връзка с индикаторите за 
екологичното счетоводство във всеки 
Годишен обзор на растежа (ГОР).

7. във връзка с това призовава 
Комисията да обмисли въпроса за 
включване на доклад за напредъка във 
връзка с индикаторите за екологичното 
счетоводство, основани на модулите 
съгласно член 3 от регламента на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно европейските икономически 
сметки за околната среда1, във всеки 
Годишен обзор на растежа (ГОР).

__________________
1 ОВ (...)

Or. it

Изменение 25
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита за много важно 
преследването и постигането на
постоянно намаляване на 
използването на добиваните 
природни ресурси, но също и 
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разбирането за обема на 
съществуващите запаси от природни 
ресурси; по тази причина призовава за 
възможно най-бързо допълване на 
икономическите сметки за околната 
среда със сметки за запасите;

Or. fi

Изменение 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да 
разработи ключови показатели за 
изпълнението на целите за 
ефективно използване на ресурсите в 
националните програми за реформи, и 
редовно да ги отчита в Годишния 
обзор на растежа.

Or. en

Изменение 27
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. отбелязва, че БВП не отчита 
човешкия и социален капитал, 
природните ресурси и екосистемните 
услуги, основните промени, например
тези в резултат от изменението на 
климата, и принципа за справедлив и 
равен достъп до ресурсите за 
днешните и бъдещите поколения 
като предпоставка за устойчивост; 
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следователно подчертава 
необходимостта в БВП да бъдат 
включени нови данни и показатели;

Or. en

Изменение 28
Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. приветства предложението, 
направено в текущия Годишен обзор 
на растежа, за премахване на 
вредните за околната среда субсидии 
и призовава за оценката на 
изпълнението на тази политика през 
Европейския семестър за 2012г.

Or. en


