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Изменение 1
Paul Rübig 

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Посочва важните предизвикателства, 
пред които е изправен Съюзът в 
областта на енергетиката, 
информационните технологии, 
изследванията и иновациите, особено 
във връзка с гарантирането на 
доставките на енергия, борбата с 
изменението на климата, стимулиране 
на разработването на екологично 
ефективна икономика, предотвратяване 
на дигиталните различия и даване на 
тласък на иновациите в контекста на 
последствията от финансовата криза и 
икономическия спад; счита, че 
значителните съкращения в 
бюджетните редове, с които се въвеждат 
политики за справяне с тези 
предизвикателства, ще окажат вредно 
въздействие върху устойчивото 
икономическо възстановяване, 
регионалното развитие и създаването на 
работни места;

1. Посочва важните предизвикателства, 
пред които е изправен Съюзът в 
областта на енергетиката, 
информационните технологии, 
изследванията и иновациите, особено 
във връзка с гарантирането на 
доставките на енергия, борбата с 
изменението на климата, стимулиране 
на разработването на екологично 
ефективна икономика, предотвратяване 
на дигиталните различия и даване на 
тласък на иновациите в контекста на 
последствията от финансовата криза и 
икономическия спад; счита, че 
съкращенията в бюджетните редове, с 
които се въвеждат политики за справяне 
с тези предизвикателства, ще окажат 
вредно въздействие върху устойчивото 
икономическо възстановяване, 
регионалното развитие и създаването на 
работни места;

Or. de

Изменение 2
Rebecca Harms

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта да се 
стимулират производството на
енергия от възобновяеми източници,
енергийната ефективност и 

4. подчертава необходимостта да се 
намали енергийната зависимост на 
ЕС чрез насърчаване на мерки за 
пестене на енергия, за добив на
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нисковъглеродните технологии, 
включително улавянето и 
съхраняването на въглероден диоксид 
(CCS), които допринасят за създаването 
на работни места, устойчиво регионално 
развитие и напредък към екологично 
ефективна икономика;

енергия от възобновяеми източници и за
енергийна ефективност, които 
допринасят за създаването на работни 
места, устойчиво регионално развитие и 
напредък към екологично ефективна 
икономика;

Or. en

Изменение 3
Rebecca Harms

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за подходящо финансиране 
за подобряването на сигурността и 
безопасността на ядрените инсталации 
и тяхното демонтиране;

6. призовава за подходящо 
финансиране, което да гарантира, 
съобразно най-съвременните развития 
в областта, най-високо равнище на 
безопасност на ядрените инсталации , 
включително по време на тяхното 
демонтиране; 

Or. en


