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Изменение 1
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Приветства съобщението на 
Комисията и подчертава 
необходимостта от конкретни 
предложения по отношение на 
политиката; счита, че от основно 
значение е да се постигне споразумение 
относно насоката на дългосрочната 
политика на Съюза в интерес на 
предсказуемостта за промишлеността и 
обществото;

1. Подчертава необходимостта от 
конкретни предложения по отношение 
на политиката; счита, че от основно 
значение е да се постигне споразумение 
относно насоката на дългосрочната 
политика на Съюза в интерес на 
предсказуемостта за промишлеността и 
обществото;

Or. de

Изменение 2
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Приветства съобщението на 
Комисията и подчертава 
необходимостта от конкретни 
предложения по отношение на 
политиката; счита, че от основно 
значение е да се постигне споразумение 
относно насоката на дългосрочната 
политика на Съюза в интерес на 
предсказуемостта за промишлеността и 
обществото;

1. Приветства съобщението на 
Комисията и подчертава 
необходимостта от конкретни 
предложения по отношение на 
политиката; счита, че от основно 
значение е да се постигне споразумение 
относно насоката на дългосрочната 
политика на Съюза, не на последно 
място относно енергийната 
стратегия след целите за 2020 г. в 
интерес на предсказуемостта за 
промишлеността и потребителите;

Or. pt
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Изменение 3
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Подчертава огромното значение на 
навременното, правилно и пълно 
прилагане на съществуващото 
законодателство, включително на 
регулаторната дейност, предвидена в 
третия пакет за вътрешния енергиен 
пазар, с цел до 2014 г. да се постигне 
интегриран и конкурентоспособен 
европейски вътрешен енергиен пазар;

2. Подчертава огромното значение на 
навременното, правилно и пълно 
прилагане на съществуващото 
законодателство от Комисията и 
държавите членки, включително на 
регулаторната дейност, предвидена в 
третия пакет за вътрешния енергиен 
пазар, с цел до 2014 г. да се постигне 
интегриран и конкурентоспособен
европейски вътрешен енергиен пазар; 
призовава Комисията да наложи по-
строг контрол върху 
транспонирането на това 
законодателство в съответствие с 
разпоредбите, посочени в ДФЕС;

Or. pt

Изменение 4
Ildikó Gáll-Pelcz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Подчертава огромното значение на 
навременното, правилно и пълно 
прилагане на съществуващото 
законодателство, включително на 
регулаторната дейност, предвидена в 
третия пакет за вътрешния енергиен 
пазар, с цел до 2014 г. да се постигне 
интегриран и конкурентоспособен 
европейски вътрешен енергиен пазар;

2. Подчертава огромното значение на 
навременното, правилно и пълно 
прилагане на съществуващото 
законодателство, включително на 
регулаторната дейност, предвидена в 
третия пакет за вътрешния енергиен 
пазар, с цел до 2014 г. да се постигне 
интегриран и конкурентоспособен 
европейски вътрешен енергиен пазар; 
призовава Комисията и Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите 
на енергия (ACER) да наблюдават по-
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стриктно националното прилагане 
на правила като тези, свързани с 
принципа „ползваш или губиш“;

Or. en

Изменение 5
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Подчертава огромното значение на 
навременното, правилно и пълно 
прилагане на съществуващото 
законодателство, включително на 
регулаторната дейност, предвидена в 
третия пакет за вътрешния енергиен 
пазар, с цел до 2014 г. да се постигне 
интегриран и конкурентоспособен
европейски вътрешен енергиен пазар;

2. Подчертава огромното значение на 
навременното адаптиране на 
съществуващото законодателство, 
включително на регулаторната дейност, 
предвидена в третия пакет за вътрешния 
енергиен пазар, с цел до 2014 г. да се 
постигне интегриран и ориентиран към 
сигурността на доставките на 
социално поносими цени европейски 
вътрешен енергиен пазар;

Or. de

Изменение 6
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Подчертава огромното значение на 
навременното, правилно и пълно 
прилагане на съществуващото 
законодателство, включително на 
регулаторната дейност, предвидена в 
третия пакет за вътрешния енергиен 
пазар, с цел до 2014 г. да се постигне 
интегриран и конкурентоспособен 
европейски вътрешен енергиен пазар;

2. Подчертава огромното значение на 
навременното, правилно и пълно 
прилагане на съществуващото 
законодателство, включително на 
регулаторната дейност, предвидена в 
третия пакет за вътрешния енергиен 
пазар, с цел до 2014 г. да се постигне 
интегриран и конкурентоспособен 
европейски вътрешен енергиен пазар и 
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призовава за разработването на 
необходимите нови бизнес модели и за 
премахването на субсидиите;

Or. en

Изменение 7
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Счита, че е необходим открит, 
прозрачен, интегриран и 
конкурентоспособен вътрешен 
енергиен пазар за постигане на 
конкурентни цени на енергията, 
сигурност на доставките, устойчивост и 
ефективно и широкомащабно 
разгръщане на възобновяемите 
енергийни източници, и че 
завършването на изграждането на един 
такъв пазар продължава да бъде важно 
предизвикателство за всички държави 
членки; приветства либерализацията 
на вътрешния енергиен пазар като 
необходима стъпка за намаляване на 
разходите за електроенергия и 
природен газ за потребителите, като 
същевременно се осигуряват по-
голяма прозрачност и по-добри 
възможности за мониторинг на 
енергийния пазар;

3. Счита, че е необходим открит, 
прозрачен и интегриран вътрешен 
енергиен пазар за постигане на 
социално поносими цени на енергията, 
сигурност на доставките, устойчивост и 
ефективно и широкомащабно 
разгръщане на възобновяемите 
енергийни източници, и че 
завършването на изграждането на един 
такъв пазар продължава да бъде важно 
предизвикателство за всички държави 
членки;

Or. de

Изменение 8
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. Счита, че е необходим открит, 
прозрачен, интегриран и 
конкурентоспособен вътрешен енергиен 
пазар за постигане на конкурентни цени 
на енергията, сигурност на доставките, 
устойчивост и ефективно и 
широкомащабно разгръщане на 
възобновяемите енергийни източници, и 
че завършването на изграждането на 
един такъв пазар продължава да бъде 
важно предизвикателство за всички 
държави членки; приветства 
либерализацията на вътрешния енергиен 
пазар като необходима стъпка за 
намаляване на разходите за 
електроенергия и природен газ за 
потребителите, като същевременно се 
осигуряват по-голяма прозрачност и по-
добри възможности за мониторинг на 
енергийния пазар;

3. Счита, че е необходим открит, 
прозрачен, интегриран, хармонизиран и 
конкурентоспособен вътрешен енергиен 
пазар за постигане на конкурентни цени 
на енергията, сигурност на доставките, 
устойчивост и ефективно и 
широкомащабно разгръщане на 
възобновяемите енергийни източници, и 
че завършването на изграждането на 
един такъв пазар продължава да бъде 
важно предизвикателство за всички 
държави членки; приветства 
либерализацията на вътрешния енергиен 
пазар като необходима стъпка за 
намаляване на разходите за 
електроенергия и природен газ за 
потребителите, като същевременно се 
осигуряват по-голяма прозрачност и по-
добри възможности за мониторинг на 
енергийния пазар и по този начин се 
допринася за конкурентоспособни и 
справедливи от гледна точка на 
потребителя цени; за тази цел също 
така счита, че е от съществено 
значение да се гарантира, че 
националните регулаторни органи 
функционират ефективно и са 
координирани на европейско равнище; 

Or. pt

Изменение 9
Adam Bielan

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Счита, че е необходим открит, 
прозрачен, интегриран и 
конкурентоспособен вътрешен енергиен 
пазар за постигане на конкурентни цени 

3. Счита, че е необходим открит, 
прозрачен, интегриран и 
конкурентоспособен вътрешен енергиен 
пазар за постигане на конкурентни цени 
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на енергията, сигурност на доставките, 
устойчивост и ефективно и 
широкомащабно разгръщане на 
възобновяемите енергийни източници, и 
че завършването на изграждането на 
един такъв пазар продължава да бъде 
важно предизвикателство за всички 
държави членки; приветства 
либерализацията на вътрешния енергиен 
пазар като необходима стъпка за 
намаляване на разходите за 
електроенергия и природен газ за 
потребителите, като същевременно се 
осигуряват по-голяма прозрачност и по-
добри възможности за мониторинг на 
енергийния пазар;

на енергията, сигурност на доставките, 
устойчивост и ефективно и 
широкомащабно разгръщане на 
възобновяемите енергийни източници и 
енергията от неконвеционални 
източници, и че завършването на 
изграждането на един такъв пазар 
продължава да бъде важно 
предизвикателство за всички държави 
членки; приветства либерализацията на 
вътрешния енергиен пазар като 
необходима стъпка за намаляване на 
разходите за електроенергия и природен 
газ за потребителите, като 
същевременно се осигуряват по-голяма 
прозрачност и по-добри възможности за 
мониторинг на енергийния пазар;

Or. pl

Изменение 10
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. Изтъква необходимостта от 
подпомагане на децентрализираните 
дребномащабни производители на 
енергия от възобновяеми източници, 
включително регионалните и 
местните органи, така че да им се 
помогне да се интегрират в мрежата 
и счита, че регионалните и местните 
органи следва да продължават да се 
радват на опростен достъп до 
финансиране за устойчива енергия от 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ);  

Or. pt
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Изменение 11
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. Изтъква, че настоящата система 
за насърчаване на възобновяемите 
източници е икономически 
неефективна поради многото 
различни програми в държавите 
членки; призовава за ясна 
политическа рамка на равнището на 
Съюза с цел стратегическо 
насърчаване на икономически 
ефективни инвестиции в 
нисковъглеродна енергия на местно, 
регионално и национално равнище и 
на равнището на Съюза;

Or. en

Изменение 12
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Счита, че преходът към 
нисковъглеродна икономика предоставя 
благоприятна възможност за постигане 
не само на устойчивост, но и на 
сигурност на доставките и на 
конкурентоспособност в Европа, както и 
че намаляването на емисиите на 
парникови газове може да бъде 
конкурентно предимство в 
разрастващия се световен пазар за 
свързани с енергията стоки и услуги;  
подчертава, че това е благоприятна 
възможност за европейските МСП, 
които развиват дейност на пазара на 

4. Счита, че преходът към 
нисковъглеродна икономика предоставя 
благоприятна възможност за постигане 
не само на устойчивост, но и на 
сигурност на доставките и на 
конкурентоспособност в Европа, както и 
че намаляването на емисиите на 
парникови газове може да бъде 
конкурентно предимство в 
разрастващия се световен пазар за 
свързани с енергията стоки и услуги; 
подчертава, че това е благоприятна 
възможност за европейските МСП, 
които развиват дейност на пазара на 
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енергия от възобновяеми източници; енергия от възобновяеми източници и 
че, наред с отличното стимулиране 
на предприемачеството и 
иновациите, то може да 
представлява основен източник за 
създаване на работни места;

Or. pt

Изменение 13
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Счита, че преходът към 
нисковъглеродна икономика предоставя 
благоприятна възможност за постигане 
не само на устойчивост, но и на 
сигурност на доставките и на 
конкурентоспособност в Европа, както и 
че намаляването на емисиите на 
парникови газове може да бъде 
конкурентно предимство в 
разрастващия се световен пазар за 
свързани с енергията стоки и услуги; 
подчертава, че това е благоприятна 
възможност за европейските МСП, 
които развиват дейност на пазара на 
енергия от възобновяеми източници;

4. Счита, че преходът към икономика с 
енергийна ефективност предоставя 
благоприятна възможност за постигане 
не само на устойчивост, но и на 
сигурност на доставките и на 
конкурентоспособност в Европа, както и 
че намаляването на емисиите на 
парникови газове може да бъде 
конкурентно предимство в 
разрастващия се световен пазар за 
свързани с енергията стоки и услуги; 
подчертава, че това е благоприятна 
възможност за европейските МСП, 
които развиват дейност на пазара на 
енергия от възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 14
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. Поддържа становището, че 
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изборът на енергиен микс, въпреки че 
е въпрос от правомощията на 
отделните държави членки, следва да 
позволява изпълнението на общите 
цели и, когато е подходящо, да бъде 
предмет на координиран европейски 
подход, тъй като в противен случай 
предложените цели не биха могли да 
се постигнат, особено когато става 
дума за комбиниране на възобновяеми 
източници на енергия; изтъква, че ще 
бъде невъзможно да се предвидят 
приблизителните нужди от 
инвестиции от гледна точка на 
енергийната инфраструктура, без да 
се прогнозира вероятният състав на 
енергийния микс през 2030 г;

Or. pt

Изменение 15
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. Подчертава ролята на 
енергетиката за стимулиране на 
растежа и конкурентоспособността 
в ЕС; призовава Комисията да 
предложи стратегия за след 2020 г. и 
да представи политическа рамка за 
периода до 2030 г. за европейска 
енергийна политика с единна цел за 
намаляване на емисиите от 
парникови газове, съвместима със 
стремежите на ЕС за декарбонизация 
до 2050 г. и подкрепена от оценка на 
въздействието; насърчава държавите 
членки да активизират 
продължаващите си усилия за 
постигане на целите за 2020 г. в 
областта на енергийната политика 
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на ЕС;

Or. en

Изменение 16
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. Счита, че е от жизненоважно 
значение вниманието на Съюза и на 
държавите членки да се насочи към 
инвестиции в инфраструктура с цел 
повишаване на енергийната 
сигурност и модернизация на 
енергийните доставки, като се има 
предвид, че най-ефективният начин 
за насърчаване на този вид 
инвестиции в дългосрочен план е 
комбинирането им със специфични 
регулаторни и фискални мерки и 
необходимите национални публични 
политики;

Or. pt

Изменение 17
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. Поддържа становището, че е 
необходимо да се положат усилия с 
цел създаване на общоевропейски 
модел на енергийна 
взаимозависимост, който е насочен 
към гарантиране на сигурността на 
доставките и не позволява  на 
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националния протекционизъм да 
ограничава пазарите в границите на 
собствената им самостоятелност; 
също така счита, че е от съществено 
значение да се отстранят 
участъците с ограничен капацитет в 
инфраструктурата, които все още 
излагат на риск пълната енергийна 
интеграция, да се приемат правила за 
насърчаване на навлизането на пазара 
на нови конкуренти и да се има 
предвид, че националните решения в 
областта на енергийната политика 
биха могли да се окажат или помощ, 
или пречка за другите държави 
членки;

Or. pt

Изменение 18
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Изтъква, че при проекти за улавяне, 
пренос и съхранение на CO2 се отделя 
опасен отпадъчен материал, който 
трябва да бъде съхраняван; счита, че 
Комисията се осланя прекалено много 
на тази технология; призовава 
Комисията да изготви междинен 
доклад за оценка на постигнатите 
резултати от използването на 
субсидирани от ЕС експериментални 
технологии за улавяне и съхранение на 
въглерод за въглищни 
електроцентрали;

заличава се

Or. en
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Изменение 19
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Изтъква, че при проекти за улавяне, 
пренос и съхранение на CO2 се отделя 
опасен отпадъчен материал, който 
трябва да бъде съхраняван; счита, че 
Комисията се осланя прекалено много 
на тази технология; призовава 
Комисията да изготви междинен доклад 
за оценка на постигнатите резултати от 
използването на субсидирани от ЕС 
експериментални технологии за улавяне 
и съхранение на въглерод за въглищни 
електроцентрали;

5. Изтъква, че въздействието от 
технологията за улавяне, пренос и 
съхранение на CO2 е все още 
неизвестна величина и че проектите 
от този вид, въпреки че са от 
централно значение за целите за 
декарбонизация за 2050 г., биха могли 
да имат вредни последици за 
околната среда; призовава Комисията 
да изготви междинен доклад за оценка 
на постигнатите резултати от 
използването на субсидирани от ЕС 
експериментални технологии за улавяне 
и съхранение на въглерод за въглищни 
електроцентрали;

Or. pt

Изменение 20
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. Изтъква, че при проекти за 
улавяне, пренос и съхранение на CO2 
се отделя опасен отпадъчен 
материал, който трябва да бъде 
съхраняван; отбелязва световната 
енергийна прогноза за 2011 г., която 
подчерта потенциала и ролята на 
улавянето и съхранението на 
въглероден диоксид (CCS) в определени 
сценарии на политика; признава, че 
сред обществеността съществува 
значително безпокойство по 
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отношение на тази технология; 
призовава Комисията да изготви 
междинен доклад за оценка на 
постигнатите резултати от 
използването на субсидирани от ЕС 
експериментални технологии за 
улавяне и съхранение на въглерод за 
въглищни електроцентрали;

Or. en

Изменение 21
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. Настоява Комисията и 
държавите членки да разработят 
допълнителни политики и съвместни 
инфраструктури, така че през 2050 г. 
ЕС самостоятелно да покрива и да 
произвежда енергия за поне 50 % от 
общо всички енергийни нужди на ЕС;

Or. en

Изменение 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия, като 
изтъква, че интелигентните мрежи могат 
да дадат възможност на потребителите 
да наблюдават и приспособяват своето 

6. Подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия, като 
изтъква, че интелигентните мрежи могат 
да дадат възможност на потребителите 
да наблюдават и приспособяват своето 
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потребление на електроенергия; потребление на електроенергия;  
отбелязва, че ще е необходимо 
активното участие на 
потребителите и използването на 
информационни кампании за 
потребителите, които да се 
възползват от разпространението на 
интелигентните енергийни системи;

Or. en

Изменение 23
Olle Schmidt, Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия, като 
изтъква, че интелигентните мрежи могат 
да дадат възможност на потребителите 
да наблюдават и приспособяват своето 
потребление на електроенергия;

6. Подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия, като 
изтъква, че интелигентните мрежи могат 
да дадат възможност на потребителите 
да наблюдават и приспособяват своето 
потребление на електроенергия; счита, 
че интелигентните измервателни 
уреди могат да помогнат на по-
големите сгради да използват 
енергията където и когато е 
необходимо и по този начин да 
намалят преразхода на енергия; 
подчертава, че силните 
образователни програми за 
потребителите и участието на 
потребителите, както и 
програмното проектиране ще бъдат 
от съществено значение за 
действителното въздействие на 
интелигентните измервателни 
уреди;

Or. en
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Изменение 24
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия, като 
изтъква, че интелигентните мрежи могат 
да дадат възможност на потребителите 
да наблюдават и приспособяват своето 
потребление на електроенергия;

6. Подчертава ролята на интелигентните
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия, като 
изтъква, че интелигентните мрежи могат 
да дадат възможност на потребителите 
да наблюдават и приспособяват своето 
потребление на електроенергия, което 
ще доведе до намаляване на 
потреблението и повишаване на 
енергийната ефективност;

Or. pt

Изменение 25
Adam Bielan

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия, като 
изтъква, че интелигентните мрежи могат 
да дадат възможност на потребителите 
да наблюдават и приспособяват своето 
потребление на електроенергия; 

6. Подчертава ролята на интелигентните 
мрежи, които позволяват двупосочна 
комуникация между производителите и 
потребителите на електроенергия, като 
изтъква, че интелигентните мрежи могат 
да дадат възможност на потребителите 
да наблюдават и приспособяват своето 
потребление на електроенергия; 
подчертава също така, че 
същевременно трябва да се обърне 
внимание на защитата на данните, 
още от етапа на проектирането на 
мрежата;

Or. pl
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Изменение 26
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. Счита, че е необходимо да се 
насърчи ролята на информационните 
и комуникационните технологии 
(ИКТ) и че трябва да съществува 
твърд ангажимент от страна на ЕС 
за иновации и научноизследователска 
дейност, при положение че 
разработването на иновативни 
технологии ще помогне за повишаване 
на безопасността и привличане на 
инвестиции;

Or. pt

Изменение 27
Olle Schmidt, Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. Подчертава, че за Европа 
енергийната ефективност е 
изключително рентабилен начин за 
постигане на целите в областта на 
енергетиката, изменението на 
климата и икономиката; припомня 
огромния потенциал на енергийната 
ефективност за ограничаване на 
нашата зависимост от внос на 
енергия и за поставяне на началото 
на нов подем на икономиката; 
признава, че преходът към икономика 
с повишена енергийна ефективност 
би ускорил разпространението на 
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новаторски технологични решения и 
би подобрил конкурентоспособността 
на промишлеността в Съюза, като по 
този начин ще насърчи
икономическия растеж и създаването 
на висококачествени работни места в 
няколко сектора, свързани с
енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 28
Olle Schmidt, Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. Подчертава, че държавите членки 
трябва да гарантират, че 
информацията относно 
интелигентните измервателни уреди 
и мерките за подпомагане се 
предоставя на всички заинтересовани 
участници като строители, 
архитекти и доставчици на 
оборудване за отопление, охлаждане и 
електричество;

Or. en

Изменение 29
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. Насочва вниманието към 
Енергийната политика за Европа, 
която признава потенциалния принос 
на ядрената енергия в сферите на 

заличава се
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конкурентоспособността, 
икономическата ефективност, 
намаляването на емисиите на CO2 и 
сигурността на доставките; изтъква, 
че технологиите в областта на 
ядрената енергия разполагат с 
потенциал за изпълнение на целите, 
свързани с енергията и климата, 
както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план;

Or. de

Изменение 30
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. Насочва вниманието към Енергийната 
политика за Европа, която признава 
потенциалния принос на ядрената 
енергия в сферите на 
конкурентоспособността, 
икономическата ефективност, 
намаляването на емисиите на CO2 и 
сигурността на доставките; изтъква, че 
технологиите в областта на ядрената 
енергия разполагат с потенциал за 
изпълнение на целите, свързани с 
енергията и климата, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план;

7. Насочва вниманието към Енергийната 
политика за Европа, която признава 
приноса на ядрената енергия в сферите 
на конкурентоспособността, 
икономическата ефективност, 
намаляването на емисиите на CO2 и 
сигурността на доставките; изтъква, че 
технологиите в областта на ядрената 
енергия разполагат с потенциал за 
изпълнение на целите, свързани с 
енергията и климата, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план, доколкото изискванията за 
безопасност, приложими към 
тяхната експлоатация, са изцяло 
изпълнени, като се взема под 
внимание целият жизнен цикъл на 
проектите;

Or. pt

Изменение 31
Thomas Händel
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Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. Отчита, че инструменти като данъци 
върху енергията, данъци върху 
въглеродните емисии и схеми за 
търговия с емисии са основната 
двигателна сила за постигане по 
икономически ефективен начин на 
целите, свързани с намаляване на 
емисиите, но счита, че те в крайна 
сметка ще натоварят потребителите с 
по-високи цени за електроенергия.

8. Отчита, че инструменти като данъци 
върху енергията и данъци върху 
въглеродните емисии са основната 
двигателна сила за постигане по 
ефективен начин на целите, свързани с 
намаляване на емисиите, но счита, че те 
в крайна сметка ще натоварят 
потребителите с по-високи цени за 
електроенергия. освен това счита, че 
акцентът на регулирането чрез такси 
и данъци следва да се постави повече в 
посока на големите промишлени 
потребители, отколкото на 
частните потребители;

Or. de

Изменение 32
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. Изтъква, че всички предложени от 
Комисията сценарии предполагат, че 
цената на електроенергията ще се 
повишава и поради тава счита, че 
държавите членки ще трябва да 
прилагат политики за социално 
подпомагане за борба с бедността, 
които да гарантират, че всички 
граждани и потребители могат да 
имат достъп до електроенергия; 
призовава съответно за 
необходимото изясняване, за да се 
определи какво може да се постигне 
чрез енергийната политика и какво 
чрез социалната политика;
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Or. pt

Изменение 33
Olle Schmidt, Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. Подчертава значението на 
намаленото общо потребление на 
енергия и повишената енергийна 
ефективност в транспортния 
сектор, включително транспортното 
планиране и подкрепата за 
обществения транспорт на 
равнището на държавите членки, 
както и че проектите, свързани с 
енергията от възобновяеми 
източници, в рамките на Програмата 
Трансевропейски мрежи за транспорт 
и енергия (TEN-T и TEN-E) следва да 
бъдат ускорени;

Or. en

Изменение 34
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. Подчертава, че ролята на 
националните цели за енергия от 
биогорива и други възобновяеми горива 
за транспорта е ключов фактор за 
постигането на целите, определени в 
съобщението на Комисията; посочва, 
че тези цели дават сигурност на 
инвеститорите и насърчават 
разработването на възобновяеми 
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източници; подчертава обаче колко е 
важно да се насърчава използването 
на второ поколение биогорива, 
произведени от отпадъци, остатъци 
от пестициди и други нехранителни 
целулозни материали;

Or. en

Изменение 35
Olle Schmidt, Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. Счита, че държавите членки 
следва да насърчават местните и 
регионалните органи да създадат 
планове за действие за енергията от 
възобновяеми източници и да 
повишат обществената 
осведоменост относно ползите от 
енергията от възобновяеми 
източници;

Or. en

Изменение 36
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. Счита, че трябва да се изясни какво 
може да се постигне чрез енергийна 
политика и какво – съответно чрез 
социална политика; счита, че 
проблемът, свързан с бедността, 
може да се реши най-добре чрез 
социална политика, а не чрез 

заличава се
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регулиране на цените за 
електроенергия.

Or. pt

Изменение 37
António Fernando Correia de Campos

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. Счита, че трябва да се изясни какво 
може да се постигне чрез енергийна 
политика и какво – съответно чрез 
социална политика; счита, че 
проблемът, свързан с бедността, може 
да се реши най-добре чрез социална 
политика, а не чрез регулиране на 
цените за електроенергия.

9. Счита, че трябва да се изясни какво 
може да се постигне чрез енергийна 
политика и какво – съответно чрез 
социална политика; счита, че 
проблемът, свързан с бедността, може 
да се реши най-добре чрез социална 
политика, а не чрез регулиране на 
цените за електроенергия; изтъква, че 
независимо от сценария за 
декарбонизация за 2030 г. или 2050 г., 
се предполага, че цените на 
електроенергията ще продължават 
да се повишават до 2030 г. и 
разходите за енергия и транспорт ще 
възлизат на все по-голям дял от 
тежестта, която се поема от 
домакинствата и малките и 
средните предприятия; и поради това 
счита, че ще трябва да се направят 
опити за смекчаване на последиците 
от тази тенденция, както и когато е 
необходимо, чрез независима 
регулация от страна на държавите 
членки, насочена към намаляване на 
разходите, които потребителите и 
МСП ще бъдат задължени да 
направят.

Or. pt
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Изменение 38
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. Счита, че трябва да се изясни какво 
може да се постигне чрез енергийна
политика и какво – съответно чрез
социална политика; счита, че 
проблемът, свързан с бедността, може 
да се реши най-добре чрез социална 
политика, а не чрез регулиране на 
цените за електроенергия.

9. Счита, че енергийната политика е и 
социална политика; счита, че 
проблемът, свързан с бедността, може 
да се реши и в рамките на 
енергийната политика дотолкова, 
доколкото демократично 
контролираните държавни 
доставчици на енергия с нестопанска
цел могат да гарантират по най-
добър начин социално поносими цени.

Or. de

Изменение 39
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. Счита, че образованието по 
въпросите на енергията е както 
ключов фактор за промяна на 
поведението, така и крайъгълен 
камък на нов модел за устойчиво 
развитие; настоятелно призовава 
Комисията да отпусне необходимите 
финансови ресурси за образование по 
въпросите на енергията в рамките на 
следващата многогодишна финансова 
рамка;

Or. pt
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Изменение 40
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. Отчита ангажимента на Съюза 
за намаляване до 2050 г. на емисиите 
на парникови газове с 80—95 % под 
равнищата от 1990 г.; подчертава 
нуждата от спешни действия на 
местно, регионално, национално, 
международно и глобално равнище, за 
да се реши адекватно задачата за 
ограничаване на покачването на 
средната глобална температура на 
повърхността до по-малко от 
2 градуса по Целзий, така че да се 
предотврати допълнително опасно 
изменение на климата;

Or. en

Изменение 41
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. Подчертава, че цените, 
определени на енергийния пазар, 
следва да гарантират, че 
потребителите плащат справедлива 
цена за електричество и газ, което в 
дългосрочен план ще повиши тяхното 
доверие в енергийния пазар и ще 
гарантира икономически изгодна, 
достъпна и налична енергия за всички 
граждани, особено за най-уязвимите в 
обществото; 

Or. en
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Изменение 42
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. Изисква от Комисията да проучи 
изцяло потенциала и различните 
възможни технологии за съхранение 
на енергия в ЕС, посредством 
интеграция на политиките на ЕС в 
областта на вътрешния пазар, на 
капацитета на енергийната мрежа, 
както и на енергийната политика и 
на политиката във връзка с 
изменението на климата, с 
интересите на потребителите, така 
че да се постигнат целите на ЕС в 
областта на енергетиката и 
климата, да се намали енергийната 
зависимост от държави извън ЕС и да 
се създадат истински единен пазар и 
условия на равнопоставеност по 
отношение на енергията с възможно 
най-голяма сигурност на енергийните 
доставки в бъдеще;

Or. en

Изменение 43
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. Призовава Комисията да прилага и 
изпълнява ефективно правилата на 
ЕС в областта на вътрешния пазар и 
конкуренцията по отношение на 
всички предприятия от енергийния 
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сектор, които извършват дейност на 
територията на Съюза; приветства, 
във връзка с това, неотдавнашното 
разследване на антиконкурентно 
поведение на „Газпром“ и неговите 
европейски филиали;

Or. en

Изменение 44
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. Поддържа становището, че 
Комисията заедно с държавите 
членки, регионалните и местните 
органи и представителите на 
гражданското общество следва да 
провеждат периодично 
образователни кампании по 
въпросите на енергията в 
европейските, националните, 
регионалните и местните медии, 
включително интерактивни 
кампании, с цел предоставяне на 
достъп до ясна и разбираема 
информация на всички граждани, 
бизнеса и отрасловите асоциации;  
признава също така необходимостта 
информационните кампании да бъдат 
насочени към училищата и 
университетите с цел включване на 
по-младите поколения в културната 
промяна;

Or. pt

Изменение 45
Heide Rühle



AM\917706BG.doc 29/31 PE500.382v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. Счита, че финансовата криза 
следва да бъде използвана като 
възможност за преустройство на 
нашия обществен модел на развитие 
към икономика с висока енергийна 
ефективност, основана изцяло на 
възобновяеми източници и устойчива 
по отношение на климата; 
подчертава необходимостта 
Комисията да излезе с предложения 
за пакет относно енергетиката и 
климата до 2030 г. на основата на 
настоящите три стълба —
парникови газове, енергия от 
възобновяеми източници и енергийна 
ефективност;

Or. en

Изменение 46
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. Призовава Комисията да изготви 
всеобхватен набор от краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни 
приоритети на енергийната 
политика в отношенията със
съседните държави с оглед на 
установяването на общо правно 
пространство, основано на 
свързаните с достиженията на 
правото на Съюза принципи и норми 
на вътрешния енергиен пазар;

Or. en
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Изменение 47
Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 9в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. Признава, че на потребителите 
трябва да се предоставят интернет 
страници и други средства, които да 
им дадат възможност да получават 
актуална информация и да сравняват 
цените и услугите и въз основа на 
това да изберат енергийния 
доставчик, който най-добре отговаря 
на техните потребности.

Or. pt

Изменение 48
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 9в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. Подчертава, че отделянето на 
повече внимание на използването на 
енергия е от основно значение за 
действителното осъществяване на 
трансформацията на енергийната 
система; подчертава 
необходимостта от отдаване на по-
голям приоритет на управлението на 
търсенето с цел да се осигури 
предоставянето на технологии и 
системи за крайните потребители, 
като се постигне енергиен преход на 
достъпни и устойчиви цени за 
обществото като цяло;

Or. en
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Изменение 49
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Параграф 9в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. Подчертава необходимостта от 
справяне с очаквания ръст на вноса на 
газ и електроенергия в ЕС от трети 
държави в краткосрочен и 
средносрочен план с оглед на 
обезпечаването на енергийните 
доставки; отново заявява, че за някои 
региони и държави членки това 
предизвикателство е тясно свързано 
със зависимост на вноса на газ и 
петрол от само една трета държава; 
признава, че посрещането на това 
предизвикателство изисква, наред с 
другото, завършването на единния 
енергиен пазар и по-голяма роля на 
местните енергийни ресурси като 
например шистовия газ;

Or. en


