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Изменение 1
Nikos Chrysogelos

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. признава, че повишаващият се дял 
на енергията от възобновяеми 
източници не само ще повиши 
енергийната независимост на Европа, 
но също ще има значителна 
съпътстваща полза за околната среда 
и за здравето чрез намаляване на 
замърсяването на въздуха и други 
емисии, както и други рискове, 
присъщи на други форми на 
производство на енергия;

Or. en

Изменение 2
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационални 
цели до 2030 г., които следва да 
вземат предвид дела на 
електричество, което ще бъде 
произведено от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на 
CO2;

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да представи в най-кратък 
срок предложение за пакета мерки за 
климата и енергетиката за 2030 г.,
включващ обвързващи и амбициозни 
цели за намаляване на емисиите на 
парникови газове, енергийна 
ефективност и енергия от 
възобновяеми източници с цел 
превръщането на ЕС във 
високоефективна,с  почти изцяло 
основана на ВЕИ икономика до 2050 г.;
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отбелязва, че това действие ще 
предостави на промишлеността 
инвестиционната сигурност, от 
която тя се нуждае, ще създаде 
заетост, ще насърчи енергийната 
независимост на ЕС и ще 
благоприятства водещата роля в 
областта на технологиите и 
промишлените иновации;

Or. en

Изменение 3
Nikos Chrysogelos

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационални 
цели до 2030 г., които следва да 
вземат предвид дела на 
електричество, което ще бъде 
произведено от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на 
CO2;

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да определи задължителна 
цел за енергия от възобновяеми 
източници от минимум 45 % до 
2030 г., така че да осигури на 
инвеститорите необходимата 
сигурност и непрекъснатост за 
предвидените от тях инвестиции 
след 2020 г. и да гарантира, че ЕС ще 
следва реалистичната посока за 
икономика, напълно базирана на 
възобновяеми източници на енергия до 
2050 г.;

Or. en

Изменение 4
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационални 
цели до 2030 г., които следва да вземат 
предвид дела на електричество, което 
ще бъде произведено от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на CO2;

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационални 
цели до 2030 г., които следва да вземат 
предвид дела на електричество, което 
ще бъде произведено от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на CO2; 
приканва Комисията да предложи 
конкретни цели за енергия от 
възобновяеми източници до 2030 г., 
които да ръководят прехода към 
нисковъглеродна икономика и да 
гарантират, че стабилна, амбициозна 
и дългосрочна политика за енергията 
от възобновяеми източници 
продължава да действа с цел да 
осигури повече регулаторна и 
инвестиционна сигурност и за 
постигане на цели за намаляване на 
въглеродните емисии на ЕС до 2050 г.;

Or. en

Изменение 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационални
цели до 2030 г., които следва да 
вземат предвид дела на 
електричество, което ще бъде 

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на
техните цели за 2020 г., поставени от
Директивата на ЕС за 
възобновяемите източници на 
енергия; приканва Комисията да 
предложи амбициозни и 
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произведено от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на 
CO2;

задължителни цели на ЕС до 2030 г.
за енергията от възобновяеми 
източници, за да гарантира 
непрекъснатост и стабилност;

Or. en

Изменение 6
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационални 
цели до 2030 г., които следва да
вземат предвид дела на 
електричество, което ще бъде 
произведено от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на 
CO2;

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да изпълни целите за 
насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници, намаляване 
на емисиите на парникови газове, 
енергийна ефективност и сигурност 
на доставките, като гарантира 
постигането на средно- и 
дългосрочните цели за намаляване на 
изменението на климата и 
конкурентоспособност на 
промишлеността;

Or. en

Изменение 7
Andres Perello Rodriguez

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 

1. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива с 
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държавите членки с цел изпълняване 
на поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационални
цели до 2030 г., които следва да вземат 
предвид дела на електричество, което 
ще бъде произведено от възобновяеми
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на 
CO2;

еднакви темпове във всички държави
членки и че може да се наложи 
усилията да бъдат удвоени, с цел 
изпълняване на поставените цели за 
2020 г.; приканва Комисията да 
предложи амбициозни цели до 2030 г., 
които следва да вземат предвид дела на
електричеството, което ще бъде 
произведено от различни източници и 
да предвижда постоянно увеличение 
на дела на възобновяемите източници 
в енергийния микс, както призовава 
ЕС;

Or. es

Изменение 8
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационални
цели до 2030 г., които следва да вземат 
предвид дела на електричество, което 
ще бъде произведено от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на CO2;

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г. и засилване 
на конкурентоспособността на 
Европа; приканва Комисията да 
предложи реалистични цели до 2030 г., 
които следва да вземат предвид дела на 
електричеството, което ще бъде 
произведено от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на CO2;

Or. en

Изменение 9
Jolanta Emilia Hibner
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в 
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационални 
цели до 2030 г., които следва да 
вземат предвид дела на 
електричество, което ще бъде 
произведено от възобновяеми 
източници, енергийна ефективност, 
чисти традиционни енергийни 
технологии, както и съхранение на 
CO2;

1. приветства факта, че енергията от 
възобновяеми източници се развива в
държавите членки с цел изпълняване на 
поставените цели за 2020 г.; приканва 
Комисията да предложи рационална 
рамка за периода след 2020 г.,
създадена в по-широкия климатичен и 
енергиен контекст и подкрепяща, 
наред с другото, сигурността на 
доставките, иновациите и 
конкурентоспособността, като по 
този начин допринася за 
насърчаването на ресурсно-
ефективната, безопасна, устойчива и 
нисковъглеродна европейска 
икономика;

Or. pl

Изменение 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 1 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

посочва, че задължителните цели за 
енергия от възобновяеми източници 
за 2020 г. са засилили възприемането 
на енергията от възобновяеми 
източници в ЕС и са създали стабилен 
инвестиционен климат, който 
предоставя на Европа конкурентно 
предимство в областта на 
възобновяемите енергийни 
източници, което сериозно ще 
допринесе за устойчивия растеж и 
създаването на работни места;

Or. en
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Изменение 11
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. посочва, че европейската 
енергийна политика трябва да се 
съсредоточи върху развитието, 
разгръщането и разпределението на 
енергия от възобновяеми източници. 
Необходими са по-амбициозни цели за 
държавите членки във връзка с 
енергията от възобновяеми 
източници за 2030 г. и след това, с цел 
до 2050 г. да се постигне икономика, 
основаваща се на енергия от 
възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 12
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отново заявява, че целите в 
областта на климата сами по себе е 
си няма да насочат достатъчно 
инвестиции към енергията от 
възобновяеми източници и 
енергоспестяването, което трябва да 
осигури основния дял от 
необходимото намаляване на емисии с 
80-95 % до 2050 г.; потвърждава, че 
тези две възможности, 
удовлетворяващи всички, както е 
посочено в Енергийната пътна карта 
за периода до 2050 г., трябва да бъдат 
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централен стълб за рамката след 
2020 г.;

Or. en

Изменение 13
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. приканва за развитието на нови 
икономически инструменти, с цел да 
се стимулира енергията от 
възобновяеми източници, а 
субсидиите за изкопаеми горива да 
бъдат постепенно премахнати.

Or. en

Изменение 14
Nikos Chrysogelos

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че бъдещите политически 
стимули за енергия от възобновяеми 
източници, следва да вземат предвид 
целите за ефективното използване на 
ресурсите и да вземат мерки по 
отношение на голямото разнообразие 
от гледна точка на повишения 
„въглероден дълг“ на различните 
източници на енергия от биомаса;

Or. en
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Изменение 15
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. посочва потенциала на пазара за 
екологични технологии; и подчертава, 
че екологичните технологии следва да 
бъдат разглеждани като възможност 
за укрепване на европейската 
промишленост, а не като нещо, което 
задължително изисква публично 
финансиране;

Or. en

Изменение 16
Andres Perello Rodriguez

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява дълбоко съжаление 
поради факта, че някои държави 
членки прилагат крайни политики за 
бюджетни икономии, със съкращения, 
които директно се отразяват на 
научните изследвания, развитие и 
иновации в областта на енергията от 
възобновяеми източници и забавят 
развитието на възобновяеми 
енергийни източници, което им пречи 
да достигнат технологичното 
усъвършенстване, необходимо не само 
за да се постигнат целите на ЕС за 
2020 г., а също за да се намалят 
разходите за производство на енергия 
и да се насърчат инвестициите; 

Or. es
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Изменение 17
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изразява съгласието си с 
Комисията, че силният растеж на 
възобновяемите енергийни източници 
би могъл да създаде над 3 милиона 
работни места до 2030 г.;

Or. en

Изменение 18
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че 
следва да бъде отпуснато финансиране в 
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи;

2. счита, че европейската енергийна 
политика отново трябва да се 
съсредоточи върху развитието, 
разгръщането и разпределението на 
енергия от възобновяеми източници;
призовава държавите — членки на 
ЕС, и комисиите да увеличат 
амбициите на ЕС и да повишат 
целта за енергия от възобновяеми 
източници до 30 % до 2020 г. с 
допълнителна задължителна цел от 
45 % през 2030 г. и допълнителни 
ориентировъчни цели за 2040 и 2050 г.; 
призовава Европейската комисия за 
тази цел незабавно да представи 
законодателни предложения за 
преразглеждане на пакета мерки за 
климата и енергетиката, така че да 
се гарантира дългосрочната 
сигурност за инвеститорите и 
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новаторите; отново заявява, че следва 
да бъде отпуснато финансиране в 
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи;

Or. en

Изменение 19
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че 
следва да бъде отпуснато финансиране в 
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи;

2. отново заявява, че следва да бъде 
отпуснато финансиране в рамките на 
механизма за свързване на Европа, за да 
се финансира развитието на 
интелигентни мрежи, основаващи се на 
ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи;

Or. en

Изменение 20
Nikos Chrysogelos

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че 
следва да бъде отпуснато финансиране в
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните
мрежи;

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива
само отделно, с цел да се насърчи 
развитието на децентрализирани 
системи за енергия от възобновяеми 
източници, но също и като част от
цялостната енергийна система; отново 
заявява, че следва да бъде отпуснато 
финансиране в рамките на механизма за 
свързване на Европа, за да се финансира 
развитието на трансгранична 
инфраструктура и интелигентни 
мрежи, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи;

Or. en

Изменение 21
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че 
следва да бъде отпуснато финансиране в 
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи;

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че 
следва да бъде отпуснато финансиране в 
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно, по 
икономически изгоден и безопасен 
начин в мрежата и да се подобри 
стабилността на преносните и 
разпределителните мрежи с цел да се 
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запази сигурността на доставките;

Or. en

Изменение 22
Zofija Mazej Kukovič

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че 
следва да бъде отпуснато финансиране в 
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи;

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че 
следва да бъде отпуснато финансиране в 
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи; подчертава необходимостта 
от подкрепа за малките и средни 
предприятия с осигуряване на повече 
възможности при развитието на 
инфраструктурата;

Or. en

Изменение 23
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че
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следва да бъде отпуснато 
финансиране в рамките на механизма 
за свързване на Европа, за да се 
финансира развитието на интелигентни 
мрежи, основаващи се на ИКТ, за да се 
даде възможност енергията от 
възобновяеми източници да бъде 
включена по-всеобхватно и да се 
подобри стабилността на преносните 
мрежи;

са необходими инвестиции от частни 
и публични източници, като 
например механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на енергийна инфраструктура и
интелигентни мрежи, основаващи се на 
ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно в 
енергийния пазар и да се подобри 
стабилността на преносните мрежи;

Or. en

Изменение 24
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че 
следва да бъде отпуснато финансиране в 
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи;

2. отбелязва, че енергията от 
възобновяеми източници не се развива 
отделно, а като част от цялостната 
енергийна система; отново заявява, че 
следва да бъде отпуснато финансиране в 
рамките на механизма за свързване на 
Европа, за да се финансира развитието 
на интелигентни мрежи, основаващи се 
на ИКТ, за да се даде възможност 
енергията от възобновяеми източници 
да бъде включена по-всеобхватно и да 
се подобри стабилността на преносните 
мрежи; подчертава, че това 
финансиране не следва да доведе до 
повишаване на общия бюджет на ЕС;

Or. en

Изменение 25
Nikos Chrysogelos
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Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че различни механизми 
за насърчаване на ВЕИ гарантират, 
че различните възможности и 
технологични модели в рамките на 
държавите членки се вземат под 
внимание при проектирането на 
схемата за подкрепа, като по този 
начин се избягват неочакваните 
печалби като се отразяват 
действителните разходи на 
конкретната технология; 
приветства същевременно 
инициативата на Комисията за 
съставяне на насоки относно схемите 
за подкрепа;

Or. en

Изменение 26
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава отсъствието на 
сценарий, съчетаващ висок дял на 
енергия от възобновяеми източници и 
енергийна ефективност в 
Енергийната пътна карта до 2050 г., 
който би могъл да заложи по-голям 
дял на енергията от възобновяеми 
източници в енергийния микс на ЕС;

Or. en

Изменение 27
Sabine Wils
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 
подкрепа; предлага Комисията да 
позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, 
както това е отразено в 
съкращенията - и степента на 
свързания риск - в инвестиции в 
енергия от възобновяеми източници; 
подчертава, че рисковете за тези, 
които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

заличава се

Or. en

Изменение 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 3 – уводна част

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 
подкрепа;предлага Комисията да 
позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, 
както това е отразено в 
съкращенията - и степента на 
свързания риск - в инвестиции в 
енергия от възобновяеми 
източници;подчертава, че рисковете за 
тези, които инвестират в енергия от 

3. счита, че преди да се призовава за 
европейска схема за подкрепа, следва 
да бъде направена оценка дали една 
приложима в целия ЕС система за 
насърчаване на ВЕИ би предложила 
по-ефективна по отношение на 
разходите рамка за популяризиране на 
енергията от възобновяеми 
източници; признава, че 
дългосрочната сигурност от 
включването на целите за 2030 г. за 
енергия от възобновяеми източници 
би допринесла за инвестициите в 
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възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

енергия от възобновяеми източници и 
намалила рисковете за тези, които 
инвестират в енергия от възобновяеми 
източници;

Or. en

Изменение 29
Christofer Fjellner

Проектостановище
Параграф 3 – уводна част

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се
установят европейски схеми за 
подкрепа; предлага Комисията да 
позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, както 
това е отразено в съкращенията - и 
степента на свързания риск - в 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници; подчертава, че рисковете за 
тези, които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се
подкрепят възобновяемите енергийни 
източници; предлага Комисията да 
позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, както 
това е отразено в съкращенията - и 
степента на свързания риск - в 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници; подчертава, че рисковете за 
тези, които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

Or. en

Изменение 30
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 

3. счита, че националните схеми за 
подкрепа на енергията от 
възобновяеми източници следва 
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подкрепа; предлага Комисията да 
позволи, заради последствията от
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, 
както това е отразено в 
съкращенията - и степента на 
свързания риск - в инвестиции в 
енергия от възобновяеми източници;
подчертава, че рисковете за тези,
които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

постепенно да бъдат отменени, 
когато жизнеспособността на пазара 
и конкурентоспособност бъдат 
постигнати; отбелязва риска за 
онези, които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници и счита, че в 
случаите на неефективност на пазара 
може да бъде използвано публично 
финансиране за намаляване на 
инвестиционната несигурност и като 
по този начин се увеличи частното 
финансиране за енергийни проекти;

Or. en

Изменение 31
Nikos Chrysogelos

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 
подкрепа; предлага Комисията да 
позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, 
както това е отразено в 
съкращенията - и степента на 
свързания риск - в инвестиции в 
енергия от възобновяеми източници;
подчертава, че рисковете за тези, които 
инвестират в енергия от възобновяеми 
източници, трябва да бъдат намалени 
чрез ясна дългосрочна европейска 
стратегия;

3. изразява загриженост за 
последиците от икономическата 
криза и ниските кредитни оценки на 
някои държави относно 
финансирането на енергията от 
възобновяеми източници; изразява 
съжаление, че нарастващ брой 
държави са приели мерки с обратна 
сила, което повишава рисковете при 
инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници, като по 
този начин се увеличава цената на 
финансирането и постигането на 
целите за 2020 г. става по-скъпо, и
подчертава, че рисковете за тези, които 
инвестират в енергия от възобновяеми 
източници, трябва да бъдат намалени 
чрез ясна дългосрочна европейска 
стратегия, тъй като повишаване на 
енергийната ефективност и дела на 
енергията от възобновяеми 
източници биха могли да допринесат 
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за фискалната консолидация за много 
държави в криза, които са силно 
зависимо от вноса на нефт и 
природен газ;

Or. en

Изменение 32
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 
подкрепа; предлага Комисията да 
позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, както 
това е отразено в съкращенията - и 
степента на свързания риск - в 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници; подчертава, че рисковете за 
тези, които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

3. предлага Комисията да позволи, 
заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, както 
това е отразено в съкращенията - и 
степента на свързания риск - в 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници; подчертава, че дългосрочна 
европейска стратегия би намалила
рисковете за тези, които инвестират в 
енергия от възобновяеми източници;

Or. pl

Изменение 33
Andres Perello Rodriguez

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че е
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 

3. поддържа становището, че е
необходимо да се установят европейски 
схеми за подкрепа; предлага Комисията 
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подкрепа; предлага Комисията да 
позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, както 
това е отразено в съкращенията - и 
степента на свързания риск - в 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници; подчертава, че рисковете за 
тези, които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

да позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, както 
това е отразено в съкращенията - и 
степента на свързания риск - в 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници; подчертава, че рисковете за 
тези, които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

Or. es

Изменение 34
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 
подкрепа; предлага Комисията да
позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, както 
това е отразено в съкращенията - и 
степента на свързания риск - в 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници; подчертава, че рисковете за 
тези, които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 
подкрепа; но подчертава, че тези 
схеми за подкрепа следва да дойдат 
от отклоняване на съществуващи 
фондове, а не чрез увеличение на 
бюджета; предлага Комисията да
разгледа въздействията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, както 
това е отразено в съкращенията - и 
степента на свързания риск - в 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници; подчертава, че рисковете за 
тези, които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

Or. en
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Изменение 35
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 
подкрепа; предлага Комисията да 
позволи, заради последствията от 
икономическата криза и ниските 
кредитни оценки на държавите, както 
това е отразено в съкращенията - и 
степента на свързания риск - в 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници; подчертава, че рисковете за 
тези, които инвестират в енергия от 
възобновяеми източници, трябва да 
бъдат намалени чрез ясна дългосрочна 
европейска стратегия;

3. поддържа становището, че е 
необходим преходен период, за да се 
установят европейски схеми за 
подкрепа, които са хармонизирани;
предлага Комисията да позволи, заради 
последствията от икономическата криза 
и ниските кредитни оценки на 
държавите, както това е отразено в 
съкращенията - и степента на свързания 
риск - в инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници; подчертава, 
че рисковете за тези, които инвестират в 
енергия от възобновяеми източници, 
трябва да бъдат намалени чрез ясна, 
стабилна и предвидима дългосрочна 
европейска стратегия;

Or. en

Изменение 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 3 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

отново заявява, че Европейският съюз 
и неговите държави членки са поели 
ангажимент за постепенното 
преустановяване на предоставянето 
на субсидии за дейности, вредни за 
околната среда, до 2020 г., в рамките 
на срещата на високо равнище в 
Нагоя, посветена на биологичното 
разнообразие, срещата на високо 
равнище на Г-20 в Питсбърг, пътната 
карта за ефективно използване на 
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ресурсите в Европа на Европейската 
комисия и заключенията на Съвета; 
подчертава спешната необходимост 
от предприемане на мерки за справяне 
с проблема, свързан с предоставянето 
на субсидии за дейности, вредни за 
околната среда, в областта на 
енергетиката, както на национално, 
така и на европейско равнище; поради 
тази причина призовава за 
координирани действия, насочени към 
определянето и постепенното 
преустановяване на предоставянето 
на всички видове субсидии за 
дейности, нанасящи вреда на 
околната среда, в областта на 
енергетиката до 2020 г;

Or. en

Изменение 37
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. припомня заключенията на 
Съвета относно възобновяемата 
енергия, които призовават за 
постепенното преустановяване на 
предоставянето на субсидии за 
изкопаеми горива; призовава 
държавите членки да преустановят 
постепенно предоставянето на 
субсидии за изкопаеми горива и ядрена 
енергетика;

Or. en



AM\925368BG.doc 25/42 PE504.183v01-00

BG

Изменение 38
Nikos Chrysogelos

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява убеждение, че 
стабилните и дългосрочни 
политически рамки са от съществено 
значение за намаляване на разходите, 
причинени от несигурност, и 
подобряване на достъпа до капитал, 
като по този начин гарантират на 
обществото един икономически 
ефективен и ефикасен преход.

Or. en

Изменение 39
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да използва 
кризата като възможност за 
реализиране на необходимите 
инвестиции в сферата на чистите 
технологии, за да се генерира заетост 
и икономически растеж;

Or. en

Изменение 40
Christofer Fjellner

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. Въпреки че Съюзът има амбиции 
за установяване на устойчиви 
енергийни източници, трябва да се 
отбележи, че въвеждането на по-
високи стандарти за енергия от 
възобновяеми източници, като 
например използването на твърде 
строги критерии за устойчивост по 
отношение на възобновяемите 
енергийни източници, намалява 
тяхната конкурентоспособност и 
привлекателност в сравнение с 
изкопаемите източници на енергия, за 
които не съществуват подобни 
критерии.

Or. en

Изменение 41
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава значението на 
гарантирането на дългосрочни 
стратегии и стимули, както и на 
стабилна регулаторна и фискална 
рамка на национално равнище, за да се 
осигури предвидимост за 
инвеститорите и ефективно да се 
насърчава развитието на енергията 
от възобновяеми източници във всяка 
държава членка.

Or. en

Изменение 42
Sabine Wils
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Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, че поради 
необходимостта от извеждане от 
експлоатация или модернизиране на 
много от електроцентралите в ЕС 
през следващите 10 години, и поради 
предстоящото постепенно 
увеличаване на цените на 
изкопаемите горива, цените на 
енергията ще се повишават, без 
значение какъв е енергийният микс; 
подчертава, че някои възобновяеми 
източници, като например наземната 
вятърна енергия и фотоволтаичната 
слънчева енергия, вече са 
конкурентоспособни по цена в 
сравнение с ядрената енергия и 
улавянето и съхранението на 
въглеродния диоксид, което ги 
превръща в най-ефективния от гледна 
точка на разходите вариант за 
декарбонизация; отбелязва, че по 
отношение на нарастващите сметки 
за енергия следва се предприемат 
преди всичко мерки за енергийна 
ефективност и спестяване на 
енергия; подчертава, че енергията 
трябва да бъде достъпна за всички и 
че следва се обърне специално 
внимание на уязвимите потребители 
и домакинствата с ниски доходи; 
призовава държавите членки да 
определят понятието за уязвими 
потребители и да предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че тези потребители са 
защитени ефективно;

Or. en
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Изменение 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че възобновяемите 
енергийни източници не само 
допринасят за справянето с 
изменението на климата, но също 
така осигуряват допълнителни 
екологични ползи като спомагат за 
намаляване на замърсяването на 
въздуха, генерирането на отпадъци и 
използването на водите. 

Or. en

Изменение 44
Zofija Mazej Kukovič

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че ефективната 
подкрепа на малките и средните 
предприятия е ключът към 
отключването на потенциала на 
системите за възобновяема енергия и 
постигането на декарбонизирана 
икономика;

Or. en

Изменение 45
Andres Perello Rodriguez

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. приветства намерението на 
Комисията да изготви насоки за най-
добри практики по отношение на 
схемите за подпомагане на енергията 
от възобновяеми източници, но 
изразява съжаление, че съобщението 
на Комисията, озаглавено „Енергията 
от възобновяеми източници: основен 
участник на Европейския енергиен 
пазар“ е непоследователно и объркано 
по отношение на самата 
необходимост от подкрепа; 
отбелязва, че секторът на енергията 
от възобновяеми източници все още 
не е достатъчно силен, за да издържи 
сам на натиска на пазарните сили и 
поради тази причина счита, че все 
още е необходима стриктно и 
прозрачно ръководена подкрепа, за да 
се консолидира секторът и да се 
предостави възможност на ЕС да 
осъществи своя модел за бъдеще без 
въглеродни емисии;

Or. es

Изменение 46
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изразява загриженост във връзка с 
резките промени в националните 
механизми за подпомагане на 
енергията от възобновяеми 
източници, по-специално промените 
със задна дата или замразяването на 
подпомагането; призовава държавите 
членки да осигурят стабилни рамки 
за инвестиции в областта на 
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енергията от възобновяеми 
източници, включително редовен 
преглед на схемите за подпомагане и 
рационализирани административни 
процедури;

Or. en

Изменение 47
Andres Perello Rodriguez

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. в този смисъл приветства факта, 
че някои технологии за производство 
на енергия от възобновяеми 
източници започват да достигат 
приемлива степен на 
конкурентоспособност в сравнение с 
конвенционалните форми на енергия, 
въпреки че социалните и 
екологичните разходи във връзка с 
конвенционалните форми на енергия 
до голяма степен все още не са 
включени;

Or. es

Изменение 48
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва нуждата от технологии за 
енергия и съхранение на CO2; поддържа 
становището, че трябва да бъдат 
отделени средства в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“ за 

4. отбелязва нуждата от обществени 
инвестиции за научни изследвания и 
развитие в областта на 
технологиите за добив на енергия от 
възобновяеми източници, 
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финансирането на изграждането на 
технологии за енергия и съхранение на 
CO2;

енергоспестяващи технологии и 
технологии за съхранение на енергия;
поддържа становището, че трябва да 
бъдат отделени средства в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
финансирането на изграждането на 
тези технологии; призовава 
Комисията да изследва задълбочено, 
заедно с Европейската инвестиционна 
банка и националните обществени 
институции, възможностите за 
отпускане на средства в рамките на 
текущия и бъдещия бюджет на ЕС за 
финансирането на проекти за енергия 
от възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 49
Zofija Mazej Kukovič

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва нуждата от технологии за 
енергия и съхранение на CO2; поддържа 
становището, че трябва да бъдат 
отделени средства в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
финансирането на изграждането на 
технологии за енергия и съхранение на 
CO2;

4. отбелязва нуждата от технологии за 
енергия и съхранение на CO2; 
подчертава, че технологиите за 
съхранение на енергия са необходими 
за интегриране на 
децентрализираните възобновяеми 
енергийни източници в 
разпределителната мрежа; поддържа 
становището, че трябва да бъдат 
отделени средства в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
финансирането на изграждането на 
технологии за енергия и съхранение на 
CO2;

Or. en
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Изменение 50
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва нуждата от технологии за 
енергия и съхранение на CO2; 
поддържа становището, че трябва да 
бъдат отделени средства в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
финансирането на изграждането на 
технологии за енергия и съхранение на 
CO2;

4. отбелязва, че научните изследвания 
са ключът към развитието и 
достъпността на нови и чисти
технологии; поддържа становището, че 
трябва да бъдат отделени средства в 
рамките на програмата „Хоризонт 2020“ 
за финансирането на изграждането на 
технологии за енергия и съхранение на 
CO2;

Or. en

Изменение 51
Nikos Chrysogelos

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва нуждата от технологии за 
енергия и съхранение на CO2; 
поддържа становището, че трябва да 
бъдат отделени средства в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
финансирането на изграждането на 
технологии за енергия и съхранение на 
CO2;

4. отбелязва нуждата от повече 
средства за научни изследвания в 
областта на технологиите за добив 
на енергия от възобновяеми 
източници; поддържа становището, че 
трябва да бъдат отделени средства в 
рамките на програмата „Хоризонт 2020“ 
за финансирането на изграждането на
технологии за добив на енергия от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 52
Jolanta Emilia Hibner
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва нуждата от технологии за 
енергия и съхранение на CO2; поддържа 
становището, че трябва да бъдат 
отделени средства в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
финансирането на изграждането на 
технологии за енергия и съхранение на 
CO2;

4. отбелязва нуждата от технологии за 
енергия (включително електричество) 
и съхранение на CO2; поддържа 
становището, че трябва да бъдат 
отделени средства в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
финансирането на изграждането на 
технологии за енергия и съхранение на 
CO2;

Or. pl

Изменение 53
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва факта, че по-
засиленото използване на технологии 
за добив на енергия от възобновяеми 
източници и екологосъобразни 
технологии не е само въпрос на 
изпълнението на целите за емисии, но 
също така подобрява енергийната 
сигурност и намалява 
необходимостта от внос на горива;

Or. en

Изменение 54
Nikos Chrysogelos

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че научните заличава се
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изследвания и развитието в областта 
на ефективното използване на 
отпадъци за производство на 
електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност;

Or. en

Изменение 55
Andres Perello Rodriguez

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че научните 
изследвания и развитието в областта 
на ефективното използване на 
отпадъци за производство на 
електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност;

заличава се

Or. es

Изменение 56
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на ефективното 
използване на отпадъци за производство 
на електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност;

5. счита, че трябва да се повиши 
ефективността на осъществяваните 
посредством съществуващите 
инструменти целенасочени научни 
изследвания и развойна дейност и 
изразява загриженост поради факта, 
че научните изследвания и 
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развойната дейност в някои отрасли 
от сектора на възобновяемата 
енергия са били пренебрегвани, което 
е довело до затруднения при 
предлагането на пазара; отбелязва, че 
научните изследвания и развитието в 
областта на ефективното използване на 
отпадъци за производство на 
електроенергия, газ и топлинна енергия 
могат да бъдат важни от гледна точка 
на изпълнението на целите за енергийна 
ефективност; отбелязва също така, че 
в транспортния сектор се наблюдава 
изключително голямо потребление на 
изкопаеми горива и поради тази 
причина научните изследвания за 
подобряване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
емисиите на CO2 в транспорта ще 
окажат благоприятно въздействие;

Or. en

Изменение 57
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на ефективното 
използване на отпадъци за производство 
на електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност;

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на ефективното 
използване на отпадъци, включително
хранителни отпадъци и остатъци, 
възстановени от морската среда, за 
производство на електроенергия, газ и 
топлинна енергия са важни от гледна 
точка на изпълнението на целите за 
енергийна ефективност;

Or. en
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Изменение 58
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на ефективното 
използване на отпадъци за производство 
на електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност;

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на 
намаляването на въздействието 
върху околната среда и ефективното 
използване на отпадъци за производство 
на електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност;

Or. en

Изменение 59
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на ефективното 
използване на отпадъци за производство 
на електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност;

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на ефективното 
използване на отпадъци за производство 
на електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност, при условие че се спазват 
нормите за енергийна ефективност, 
установени в Рамковата директива за 
отпадъците;

Or. en

Изменение 60
Владко Тодоров Панайотов
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на 
ефективното използване на отпадъци за 
производство на електроенергия, газ и 
топлинна енергия са важни от гледна 
точка на изпълнението на целите за 
енергийна ефективност;

5. подчертава, че научните изследвания,
развитието и иновациите в областта 
на ефективното използване на отпадъци 
за производство на електроенергия, газ 
и топлинна енергия са важни от гледна 
точка на изпълнението на целите за 
енергийна и ресурсна ефективност;

Or. en

Изменение 61
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на ефективното 
използване на отпадъци за производство 
на електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност;

5. подчертава, че научните изследвания 
и развитието в областта на ефективното 
използване на отпадъци за производство 
на електроенергия, газ и топлинна 
енергия са важни от гледна точка на 
изпълнението на целите за енергийна 
ефективност и за справянето с 
енергийната бедност;

Or. en

Изменение 62
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че е необходимо 
постепенно да се преустанови 
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предоставянето на субсидии, които 
вредят на конкуренцията, както и на 
субсидии за подпомагане на вредни за 
околната среда изкопаеми горива;

Or. en

Изменение 63
Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. обръща внимание на факта, че 
посредством използването на 
съществуващите технологии може 
да се постигне много, като само се 
повиши енергийната ефективност и 
като се заменят остарелите 
технологии за производство на 
енергия с по-нови, замърсяващи 
околната среда в по-малка степен 
технологии;

Or. en

Изменение 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава необходимостта от 
дългосрочна устойчивост при 
употребата на биомаса и биогорива, 
по-конкретно по отношение на 
причинените от тях реални 
последици върху климата и тяхното 
пряко и косвено въздействие върху 
биологичното разнообразие;
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Or. en

Изменение 65
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. отбелязва колко е важно да се 
гарантира, че цените, както за 
битовите, така и за промишлените 
потребители, продължават да бъдат 
достъпни и конкурентоспособни в 
международен мащаб;

Or. en

Изменение 66
Nikos Chrysogelos

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да 
предостави на Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите 
на енергия (ACER) необходимите 
средства за изпълнение на нейните 
задължения и постигане на целите, 
заложени в Регламента относно 
интегритета и прозрачността на 
пазара за търговия на едро с енергия; 
отбелязва, че това е необходимо, за да 
се изгради цялостен интегриран и 
прозрачен вътрешен пазар на 
електроенергия и газ до 2014 г.

заличава се

Or. en
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Изменение 67
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да предостави 
на Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER) 
необходимите средства за изпълнение 
на нейните задължения и постигане на 
целите, заложени в Регламента относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия; 
отбелязва, че това е необходимо, за да 
се изгради цялостен интегриран и 
прозрачен вътрешен пазар на 
електроенергия и газ до 2014 г.

6. призовава Комисията, държавите 
членки и националните регулаторни 
органи да предоставят на Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на 
енергия (ACER) необходимите средства 
за изпълнение на нейните задължения и 
постигане на целите, заложени в 
Регламента относно интегритета и 
прозрачността на пазара за търговия на 
едро с енергия; отбелязва, че това е 
необходимо, за да се изгради цялостен 
интегриран и прозрачен вътрешен пазар 
на електроенергия и газ до 2014 г.

Or. en

Изменение 68
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да предостави 
на Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER) 
необходимите средства за изпълнение 
на нейните задължения и постигане на 
целите, заложени в Регламента относно 
интегритета и прозрачността на пазара 
за търговия на едро с енергия; 
отбелязва, че това е необходимо, за да 
се изгради цялостен интегриран и 
прозрачен вътрешен пазар на 
електроенергия и газ до 2014 г.

6. призовава Комисията да предостави 
на Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER) 
необходимите средства за изпълнение 
на нейните задължения и постигане на 
целите, заложени в Регламента относно 
интегритета, прозрачността и 
ефективността на пазара за търговия 
на едро с енергия; отбелязва, че това е 
необходимо, за да се изгради цялостен 
интегриран и прозрачен вътрешен пазар 
на електроенергия и газ до 2014 г.

Or. en
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Изменение 69
Andres Perello Rodriguez

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. изразява съжаление от факта, че 
лошото управление на енергийната 
политика в някои държави членки 
води до ситуации, в които 
потребителите са пряко засегнати –
като например повишаване на цените 
– като също така застрашава 
жизнеспособността на стотици 
промишлености и хиляди работни 
места и дори води до провал на много 
от стопанските дейности в 
областта на енергията от 
възобновяеми източници в страни, 
които до този момент са заемали 
водещи позиции в тази сфера. 

Or. es

Изменение 70
Andres Perello Rodriguez

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. изразява несъгласие със 
становището на Комисията, че 
производството в малък мащаб е 
възпрепятствано от „неприемането 
от страна на обществото на някои 
проекти за енергия от възобновяеми 
източници“ и счита, че напротив, 
непопулярността на равнище 
домакинство се дължи на високите 
разходи при инсталация и липсата на 
съществена подкрепа за 
потребителите и дребните 



PE504.183v01-00 42/42 AM\925368BG.doc

BG

предприемачи, които биха могли да 
станат микро производители. 

Or. es

Изменение 71
Andres Perello Rodriguez

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. счита, че всяко решение за 
налагане на неоправдан мораториум 
върху чистата енергия е причина за 
безпокойство, и критикува факта, че 
от друга страна, понякога се 
предоставят твърде много 
обезщетения за производствени 
централи, които вече са били 
амортизирани, какъвто е случаят с 
някои водноелектрически централи и 
ядрени електроцентрали, които все 
още получават държавна помощ. 

Or. es


