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Изменение 1
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията 
на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за 
финансиране чрез преминаване към 
данъчни системи, основани на 
въглеродните емисии, тъй като това би 
създало приходи за бюджетните органи 
и щадящи климата стимули за 
потребителите и промишлеността;

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; следователно 
подчертава добавената стойност на 
приемането на нови финансови 
инструменти, които да имат двойна 
употреба, като балансират между 
създаването на необходимите нови 
ресурси, от една страна, и 
формулирането на основни политики 
за функционирането на пазарите, 
екологосъобразното развитие и 
изменението на климата, от друга 
страна;  във връзка с това насърчава 
усилията на Комисията и държавите-
членки да намерят новаторски средства 
за финансиране чрез преминаване към 
данъчни системи, основани на 
въглеродните емисии, прилагане на 
принципа „замърсителят плаща“ за 
целите на данъчното облагане и 
прехвърляне на основното данъчно 
бреме от трудовата заетост към 
замърсяващите околната среда 
отрасли и дейности; подчертава, че 
това би създало приходи за бюджетните 
органи и щадящи климата стимули за 
потребителите и промишлеността;

Or.el
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Изменение 2
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен
финансов ангажимент и нови начини 
за допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията 
на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за 
финансиране чрез преминаване към 
данъчни системи, основани на 
въглеродните емисии, тъй като това би 
създало приходи за бюджетните органи 
и щадящи климата стимули за 
потребителите и промишлеността;

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществени
инвестиции в иновациите и 
изследователската дейност, 
включително и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията 
на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за 
финансиране чрез преминаване към 
данъчни системи, основани на 
въглеродните емисии, тъй като това би 
създало приходи за бюджетните органи 
и щадящи климата стимули за 
потребителите и промишлеността;
подчертава обаче, че най-важният 
финансов инструмент е 
преразглеждането на приоритетите 
за съществуващите средства, както и 
подходяща нормативна уредба, която 
да стимулира частните инвестиции;

Or.en

Изменение 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
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с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията 
на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за 
финансиране чрез преминаване към 
данъчни системи, основани на 
въглеродните емисии, тъй като това 
би създало приходи за бюджетните 
органи и щадящи климата стимули за
потребителите и промишлеността;

с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията 
на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за 
финансиране, включително начини за 
насърчаване на потребителите и 
промишлеността за преминаване към 
среда с ниски въглеродни емисии;

Or.en

Изменение 4
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията 
на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за 
финансиране чрез преминаване към
данъчни системи, основани на
въглеродните емисии, тъй като това би 
създало приходи за бюджетните органи 
и щадящи климата стимули за 
потребителите и промишлеността;

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20/30-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията 
на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за 
финансиране чрез преминаване на 
данъчните системи към основа, 
съставена от въглеродните емисии, 
тъй като това би създало както приходи 
за бюджетните органи, така и щадящи 
климата стимули за потребителите и 
промишлеността;

Or.en

Изменение 5
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава 
усилията на Комисията и държавите-
членки да намерят новаторски средства 
за финансиране чрез преминаване към 
данъчни системи, основани на 
въглеродните емисии, тъй като това би 
създало приходи за бюджетните органи 
и щадящи климата стимули за 
потребителите и промишлеността;

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с предизвикателствата, които 
представляват изменението на 
климата, енергийните доставки и 
доставките на суровини; насърчава 
усилията на Комисията и държавите-
членки да намерят новаторски средства 
за финансиране чрез преминаване към 
данъчни системи, основани на 
въглеродните емисии, тъй като това би 
създало приходи за бюджетните органи 
и щадящи климата стимули за 
потребителите и промишлеността;

Or.en

Изменение 6
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията 
на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за 
финансиране чрез преминаване към 
данъчни системи, основани на 
въглеродните емисии, тъй като това би 
създало приходи за бюджетните органи 
и щадящи климата стимули за 
потребителите и промишлеността;

1. изтъква, че успешното прилагане на 
целите 20-20-20 изисква съществен 
финансов ангажимент и нови начини за 
допълване на съществуващото 
финансиране на инициативи за справяне 
с изменението на климата и енергийните 
предизвикателства; насърчава усилията 
на Комисията и държавите-членки да 
намерят новаторски средства за 
финансиране чрез преминаване към 
данъчни системи, основани на 
промишлените въглеродни емисии, тъй 
като това би създало приходи за 
бюджетните органи и щадящи климата 
стимули за потребителите и 
промишлеността;
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Or.en

Изменение 7
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. като има предвид повишеното 
търсене на енергия в страните с 
бързо развиващ се пазар, обръща 
внимание върху неотложната 
потребност ЕС да намери съответни 
инвестиции в енергийни доставки и 
енергийна ефективност, като укрепи 
своята енергийна инфраструктура и 
намали възможно най-много 
зависимостта от пазарните 
колебания, които биха могли да се 
отразят отрицателно на 
икономиката на ЕС и целите за 2020 
г.;

Or.en

Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че енергийната 
ефективност следва да бъде един от 
главните приоритети за идните 
години, и призовава 
индустриализираните страни по 
време на преговорите за 
международно споразумение, което да 
замени споразумението от Киото, да 
определят задължителни цели за 
повишена енергийна ефективност и 
финансови инструменти, способни да 
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осигурят финансиране за такива 
мерки;

Or.ro

Изменение 9
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изтъква, че изменението на 
климата ще засегне по-специално 
развиващите се страни, и застъпва 
становището, че финансирането на 
мерки за облекчаване на последиците 
от изменението на климата и 
намаляване на енергийната бедност 
ще допринесе за постигане на Целите 
на хилядолетието за развитие;

Or.ro

Изменение 10
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава разнородните форми на 
данъци върху въглеродните емисии, 
които се прилагат вече в някои 
държави-членки, и предупреждава за 
риска, който те представляват за 
конкурентоспособността на единния 
пазар, както и за отражението им 
върху схемата на ЕС за търговия с 
емисии; изразява увереност в общата 
полза от въвеждането на данъчно 
облагане на въглеродните емисии по 
координиран начин; призовава 
Комисията да разгледа още възможни 

2. признава разнородните форми на 
данъци върху въглеродните емисии, 
които се прилагат вече в някои 
държави-членки в отрасли, които не 
са обхванати от схемата на ЕС за 
търговия с емисии, и призовава 
Комисията и Съвета да определят 
тези практики на национално 
равнище за отправна точка с оглед на 
същественото преразглеждане на 
директивата за данъчното облагане в 
енергийния сектор, с което да се 
въведат критерии като енергийно 
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инструменти за координиране на 
данъчното облагане на въглеродните 
емисии за секторите, необхванати от 
схемата за търговия с емисии на 
равнище ЕС;

потребление и емисии на въглероден 
диоксид; изразява увереност в общата 
полза от въвеждането на данъчно 
облагане на въглеродните емисии по 
координиран начин; 

Or.el

Изменение 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава разнородните форми на 
данъци върху въглеродните емисии, 
които се прилагат вече в някои 
държави-членки, и предупреждава за 
риска, който те представляват за 
конкурентоспособността на единния 
пазар, както и за отражението им 
върху схемата на ЕС за търговия с 
емисии; изразява увереност в общата 
полза от въвеждането на данъчно 
облагане на въглеродните емисии по 
координиран начин; призовава 
Комисията да разгледа още възможни 
инструменти за координиране на 
данъчното облагане на въглеродните 
емисии за секторите, необхванати от 
схемата за търговия с емисии на 
равнище ЕС;

2. признава разнородните форми на 
данъци върху въглеродните емисии, 
които се прилагат вече в някои 
държави-членки, и признава, че 
няколко държави-членки на ЕС имат 
от години насам енергийна данъчна 
рамка, основана на въглеродните 
емисии; изразява увереност, че 
държавите-членки могат да научат 
едни от други най-добрите възможни 
практики и методи на данъчно 
облагане, и да минимизират 
отражението върху схемата на ЕС за 
търговия с емисии;

Or.en

Изменение 12
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава разнородните форми на 2. признава вече съществуващите 
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данъци върху въглеродните емисии,
които се прилагат вече в някои 
държави-членки, и предупреждава за 
риска, който те представляват за 
конкурентоспособността на единния 
пазар, както и за отражението им 
върху схемата на ЕС за търговия с 
емисии; изразява увереност в общата 
полза от въвеждането на данъчно 
облагане на въглеродните емисии по 
координиран начин; призовава 
Комисията да разгледа още възможни 
инструменти за координиране на 
данъчното облагане на въглеродните 
емисии за секторите, необхванати от 
схемата за търговия с емисии на 
равнище ЕС;

разнородни форми на данъци върху 
въглеродните емисии в някои държави-
членки, прилагани за стимулиране на 
иновациите и ресурсната 
ефективност, и предупреждава за 
риска, който те представляват за 
конкуренцията на единния пазар; 
изразява увереност в общата полза от 
въвеждането на данъчно облагане на 
въглеродните емисии по координиран 
начин; призовава Комисията да разгледа 
още възможни инструменти за 
координиране на данъчното облагане на 
въглеродните емисии за секторите, 
необхванати от схемата за търговия с 
емисии на равнище ЕС; призовава 
държавите-членки да приложат и 
въведат национални данъци върху 
въглеродните емисии, които да се 
допълват от минимални ставки 
съгласно законодателството на ЕС;

Or.en

Изменение 13
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава разнородните форми на 
данъци върху въглеродните емисии, 
които се прилагат вече в някои 
държави-членки, и предупреждава за 
риска, който те представляват за 
конкурентоспособността на единния 
пазар, както и за отражението им 
върху схемата на ЕС за търговия с 
емисии; изразява увереност в общата 
полза от въвеждането на данъчно 
облагане на въглеродните емисии по 
координиран начин; призовава 
Комисията да разгледа още възможни 
инструменти за координиране на 
данъчното облагане на въглеродните 

2. признава разнородните форми на 
данъци върху въглеродните емисии, 
които се прилагат вече в някои 
държави-членки; изразява увереност в 
общата полза от въвеждането на 
данъчно облагане на въглеродните 
емисии по координиран начин; 
призовава Комисията след 
изчерпателна оценка на 
въздействието да излезе със 
законодателно предложение за 
координиране на данъчното облагане на 
въглеродните емисии за секторите, 
необхванати от схемата за търговия с 
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емисии за секторите, необхванати от 
схемата за търговия с емисии на 
равнище ЕС;

емисии на равнище ЕС;

Or.en

Изменение 14
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава разнородните форми на 
данъци върху въглеродните емисии, 
които се прилагат вече в някои 
държави-членки, и предупреждава за 
риска, който те представляват за 
конкурентоспособността на единния 
пазар, както и за отражението им върху 
схемата на ЕС за търговия с емисии;
изразява увереност в общата полза от 
въвеждането на данъчно облагане на 
въглеродните емисии по координиран 
начин; призовава Комисията да разгледа 
още възможни инструменти за 
координиране на данъчното облагане на 
въглеродните емисии за секторите, 
необхванати от схемата за търговия с 
емисии на равнище ЕС;

2. признава разнородните форми на 
данъци върху въглеродните емисии, 
които се прилагат вече в някои 
държави-членки, и предупреждава за 
риска, който те представляват за 
конкурентоспособността на единния 
пазар, както и за отражението им върху 
схемата на ЕС за търговия с емисии;
изразява увереност в общата полза от 
въвеждането на данъчно облагане на 
въглеродните емисии по координиран 
начин; подчертава, че едностранно 
данъчно облагане на въглеродните 
емисии от страна на държави-членки 
следва да се избягва и да се приема 
само след разискване в Съвета;
призовава Комисията да разгледа още 
възможни инструменти за координиране 
на данъчното облагане на въглеродните 
емисии за секторите, необхванати от 
схемата за търговия с емисии на 
равнище ЕС;

Or.en

Изменение 15
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да 
преразгледа директивата за 
енергийното данъчно облагане и да 
въведе в нея елементи, свързани с 
въглерода, в допълнение към 
преразгледаните енергийни елементи;
счита по-конкретно, че данъчното 
облагане следва да се основава на 
енергийното съдържание на горивата, 
че минималната данъчна ставка 
следва да бъде една и съща за всички 
източници на енергия с еднакво 
предназначение и че освобождаването 
от данък следва да се замени от 
компенсаторни механизми;

Or.en

Изменение 16
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изтъква, че координиран подход на 
ЕС ще премахне рисковете за 
конкурентоспособността на 
вътрешния пазар, а поетапното 
изместване на данъчното бреме към 
замърсяващите дейности би могло 
дългосрочно да намали другите 
данъци и разходите за работна ръка, 
като по този начин увеличи 
конкурентоспособността на ЕС;

Or.en
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Изменение 17
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че всяка новаторска 
форма на координирано от ЕС 
данъчно облагане, свързано с 
изменението на климата, следва да 
има приходи, предназначени за 
финансиране на изследователски и 
развойни дейности и мерки, насочени 
към намаляване на въглеродните 
емисии, стимулиращи енергийната 
ефективност и подобряващи 
енергийната инфраструктура в ЕС;

заличава се

Or.en

Изменение 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че всяка новаторска 
форма на координирано от ЕС
данъчно облагане, свързано с 
изменението на климата, следва да има 
приходи, предназначени за 
финансиране на изследователски и 
развойни дейности и мерки, насочени 
към намаляване на въглеродните 
емисии, стимулиращи енергийната 
ефективност и подобряващи 
енергийната инфраструктура в ЕС;

3. подчертава, че държавите-членки 
могат да обмислят да заделят 
приходите от данъчно облагане, 
свързано с изменението на климата, за 
финансиране на изследователски и 
развойни дейности и мерки, насочени 
към намаляване на въглеродните 
емисии, стимулиращи енергийната 
ефективност и подобряващи 
енергийната инфраструктура в ЕС;

Or.en

Изменение 19
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че всяка новаторска 
форма на координирано от ЕС данъчно 
облагане, свързано с изменението на 
климата, следва да има приходи, 
предназначени за финансиране на 
изследователски и развойни дейности и 
мерки, насочени към намаляване на 
въглеродните емисии, стимулиращи 
енергийната ефективност и 
подобряващи енергийната 
инфраструктура в ЕС;

3. подчертава, че всяка новаторска 
форма на координирано от ЕС данъчно 
облагане, свързано с изменението на 
климата, следва да има приходи, 
предназначени за финансиране на 
изследователски и развойни дейности и 
мерки, насочени към намаляване на 
въглеродните емисии, стимулиращи 
енергийната ефективност и 
подобряващи енергийната 
инфраструктура в ЕС и в развиващите 
се страни;

Or.en

Изменение 20
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че всяка новаторска 
форма на координирано от ЕС данъчно 
облагане, свързано с изменението на 
климата, следва да има приходи, 
предназначени за финансиране на 
изследователски и развойни дейности и 
мерки, насочени към намаляване на 
въглеродните емисии, стимулиращи 
енергийната ефективност и 
подобряващи енергийната 
инфраструктура в ЕС;

3. подчертава, че всяка новаторска 
форма на координирано от ЕС данъчно 
облагане, свързано с изменението на 
климата, следва да има известен дял 
приходи, предназначени за финансиране 
на изследователски и развойни дейности 
и мерки, насочени към намаляване на 
въглеродните емисии, стимулиращи 
енергийната ефективност и 
подобряващи енергийната 
инфраструктура в ЕС;

Or.el



AM\834626BG.doc 15/29 PE450.834v01-00

BG

Изменение 21
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че всяка новаторска 
форма на координирано от ЕС данъчно 
облагане, свързано с изменението на 
климата, следва да има приходи, 
предназначени за финансиране на 
изследователски и развойни дейности и 
мерки, насочени към намаляване на 
въглеродните емисии, стимулиращи 
енергийната ефективност и 
подобряващи енергийната 
инфраструктура в ЕС;

3. подчертава, че всяка новаторска 
форма на координирано от ЕС данъчно 
облагане, свързано с изменението на 
климата, следва да има приходи, 
предназначени за финансиране на 
изследователски и развойни дейности и 
мерки, насочени към намаляване на 
въглеродните емисии, стимулиращи 
енергийната ефективност, 
предназначени за борба с енергийната 
бедност и подобряващи енергийната 
инфраструктура в ЕС;

Or.en

Изменение 22
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. припомня ангажимента на 
държавите-членки да заделят поне 
50% от приходите от търговете на 
емисии на въглероден диоксид в 
рамките на схемата на ЕС за 
търговия с емисии за мерки за борба с 
изменението на климата, особено в 
развиващите се страни; във връзка с 
това изразява загриженост относно 
масовото разпределяне на безплатни 
квоти, като се имат предвид 
резултатите от неотдавнашни 
проучвания, че това може да създаде 
големи незаслужени ползи за някои 
предприятия и същевременно не 
възпрепятства бенефициерите да 
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преместват целия или части от 
производствения си капацитет;

Or.fr

Изменение 23
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че револвиращите 
финансови инструменти за мерки за 
енергийна ефективност представляват 
новаторски начин за финансиране на 
щадящи климата проекти; приветства 
усилията за създаване на специални 
финансови инструменти за използване 
на неразпределени средства по 
регламента за Европейската енергийна 
програма за възстановяване за подкрепа 
на енергийната ефективност и 
инициативи за възобновяеми енергийни 
източници; изисква от Комисията да 
извърши отблизо оценка на 
ефективността на този инструмент и да 
анализира потенциала за прилагане на 
подобен подход към бъдещи 
неизразходвани средства в бюджета на 
ЕС;

4. отбелязва, че револвиращите 
финансови инструменти за мерки за 
енергийна ефективност представляват 
новаторски начин за финансиране на 
щадящи климата проекти; приветства 
усилията за създаване на специални 
финансови инструменти, които могат 
също да привлекат частни 
инвеститори (в рамките на публично-
частните партньорства (ПЧП)), за 
използване на неразпределени средства 
по регламента за Европейската 
енергийна програма за възстановяване 
за подкрепа на енергийната ефективност 
и инициативи за възобновяеми 
енергийни източници; изисква от 
Комисията да извърши отблизо оценка 
на ефективността на този инструмент и 
да анализира потенциала за прилагане 
на подобен подход към бъдещи 
неизразходвани средства в бюджета на 
ЕС;

Or.en

Изменение 24
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че револвиращите 
финансови инструменти за мерки за 
енергийна ефективност представляват 
новаторски начин за финансиране на 
щадящи климата проекти; приветства 
усилията за създаване на специални 
финансови инструменти за използване 
на неразпределени средства по 
регламента за Европейската енергийна 
програма за възстановяване за подкрепа 
на енергийната ефективност и 
инициативи за възобновяеми енергийни 
източници; изисква от Комисията да 
извърши отблизо оценка на 
ефективността на този инструмент и да 
анализира потенциала за прилагане на 
подобен подход към бъдещи 
неизразходвани средства в бюджета на 
ЕС;

4. отбелязва, че револвиращите 
финансови инструменти за мерки за 
енергийна ефективност представляват 
новаторски начин за финансиране на 
щадящи климата проекти; приветства 
усилията за създаване на специални 
финансови инструменти за използване 
на неразпределени средства по 
регламента за Европейската енергийна 
програма за възстановяване за подкрепа 
на енергийната ефективност и 
инициативи за възобновяеми енергийни 
източници и суровини; изисква от 
Комисията да извърши отблизо оценка 
на ефективността на този инструмент и 
да анализира потенциала за прилагане 
на подобен подход към бъдещи 
неизразходвани средства в бюджета на 
ЕС;

Or.en

Изменение 25
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приветства усилията на 
Комисията и държавите-членки за 
проучване на новаторски начини за 
привличане на инвестиции в 
европейска инфраструктура и за 
насърчаване на иновациите.
Отбелязва бележките на ЕИБ от 23 
септември 2010 г., съдържащи се в 
Доклада относно предприетите 
действия в отговор на резолюцията 
на Европейския парламент, по 
отношение на предложението на 
Европейската комисия да увеличи с 10 
до 20% обема на бюджета на ЕС, 
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предназначен за подсилване на 
фондове чрез финансови 
инструменти. Признава 
необходимостта от инвестиции от 
публичния сектор, които да допълнят 
и засилят финансирането от 
частния сектор, където това е 
възможно, въпреки това е наясно, че 
използването на предприятия със 
специално предназначение за 
финансиране на проекти може да 
доведе до повишаване на 
задбалансовите пасиви, както и до 
повишаване на капиталовите разходи 
на европейските институции, 
Европейския съюз или държавите-
членки, изразява увереност, че такива 
мерки следва да се придружават от 
напълно прозрачно оповестяване на 
информация с подходящи насоки за 
инвестиции, управление на риска, 
пределни стойности на излагане на 
риск, процедури за контрол и надзор, 
които да бъдат установени в 
рамките на характеризиращ се с 
демократичност отчетен процес;

Or.en

Изменение 26
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изисква от Комисията също да 
обмисли внимателно въвеждането на 
енергийно-климатичен данък, който 
да се събира на границите на ЕС и да 
бъде равен на допълнителните 
производствени разходи, създадени от 
усилията да се намалят емисиите на 
СО2, или въз основа на цялостния 
въглероден отпечатък на 
продуктите, включващ действително 
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замърсяването, свързано с превоза;

Or.fr

Изменение 27
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията, 
Европейската инвестиционна банка и 
държавите-членки да учредят фонд 
за енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници с 
оглед генериране на обществено 
финансиране и частно инвестиране 
до 2020 г. за проекти за енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници в държавите-
членки;

Or.ro

Изменение 28
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва предимствата на 
инициативата „Проектни облигации 
на ЕС“, по която проектни 
дружества повишават кредитния 
рейтинг на облигации, които самите 
те издават; „Проектни облигации на 
ЕС“  може да се насочи към липсата 
на инвестиции и достъп до 
финансиране, напр. в инфраструктура 
на ЕС, включително енергийна 
инфраструктура;
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Or.en

Изменение 29
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава за преразглеждане на 
директивата за енергийното данъчно 
облагане, за да включи мерки, 
насърчаващи по-голямо 
енергоспестяване, като по този начин 
се даде на държавите-членки 
възможност за спестяване не само от 
разходи за енергия, но и от свързани с 
това социални компенсаторни 
разходи; призовава за създаване на 
рамка на ЕС за предоставяне и 
гарантиране на дългосрочни 
нисколихвени кредити и финансови 
инструменти за проекти за 
енергоспестяване; насърчаване на 
подхода, основаващ се на общностно 
вземане на решения по проекти за 
енергоспестяване;

Or.en

Изменение 30
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва важното значение на 
енергийната ефективност и 
съответно призовава Комисията и 
държавите-членки да използват 
ефективно структурните фондове за 
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увеличаване на енергийната 
ефективност на сградите, особено на 
жилищните; призовава за ефективно 
използване на финансирането от ЕИБ 
и други органи за обществено 
финансиране, както и координацията 
между фондове на ЕС и национални 
фондове и други форми на 
подпомагане, които могат да 
повишат инвестициите в енергийна 
ефективност с оглед постигане на 
целите на ЕС;

Or.ro

Изменение 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията и 
Европейската централна банка да 
проучат вероятните морални рискове 
за държавите-членки, финансиращи 
проекти от критичната 
инфраструктура чрез проектни 
облигации на ЕС или еврооблигации, 
особено когато такива 
инфраструктурни проекти са от 
презграничен мащаб;

Or.en

Изменение 32
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. препоръчва приходите да се 
разпределят поравно между фонд за 
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развиващите се страни и европейски 
изследователски и развойни дейности 
в области като мерките за борба с 
глобалното затопляне;

Or.fr

Изменение 33
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. напомня на държавите-членки за 
възможността за прилагане на 
намалени ставки на ДДС за услуги, 
предоставящи жилищни подобрения 
и повишена енергийна ефективност; 

Or.ro

Изменение 34
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава настоятелно 
държавите-членки да не предприемат 
едностранни мерки, засягащи 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост.

заличава се

Or.el

Изменение 35
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава настоятелно 
държавите-членки да не предприемат
едностранни мерки, засягащи
конкурентоспособността на 
европейската промишленост.

5. отбелязва тревогите, че 
едностранни мерки за борба с 
изменението на климата могат да се 
отразят на конкурентоспособността на 
европейската промишленост; изтъква 
обаче, че съгласно Комисията 
(COM(2010)0265) малко промишлени 
отрасли са особено уязвими по 
отношение на изместването на 
въглеродните емисии, и счита, че 
определянето на такива отрасли 
изисква обстоен секторен анализ;  
счита също, че икономичното 
използване на ресурсите и иновациите 
в екологосъобразни технологии са от 
голямо значение за 
конкурентоспособността.

Or.xm

Изменение 36
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава настоятелно държавите-
членки да не предприемат едностранни
мерки, засягащи 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост.

5. счита, че всяка инициатива на ЕС в 
областта на данъчното облагане на 
финансовата дейност следва да бъде 
оценена по подходящ начин за 
въздействието й върху реалната 
икономика по отношение на 
отразяването на разходите за CO2 и 
достъпа до финансиране;  призовава 
настоятелно държавите-членки да не 
предприемат едностранни мерки, 
засягащи конкурентоспособността на 
европейската промишленост.

Or.en
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Изменение 37
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава настоятелно държавите-
членки да не предприемат едностранни 
мерки, засягащи 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост.

5. призовава настоятелно държавите-
членки да не предприемат едностранни 
мерки, засягащи 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, като 
същевременно признава, че някои 
държави-членки вече са въвели данък 
върху въглеродните емисии.

Or.en

Изменение 38
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изтъква, че мерките за гранично 
регулиране дават възможност 
европейските и вносните продукти да 
се подложат на едно и също, 
потенциално високо, ограничение на 
въглеродните емисии; счита, че този 
инструмент е от истинска полза и е 
легитимен за ограничения брой 
отрасли, които са по своята същност 
уязвими към изместването на 
въглеродните емисии, и то само ако се 
обвърже с търговете на квоти, което 
е съществено за приемането от
страна на страните партньори и за 
съвместимостта с правилата на 
СТО;

Or.fr
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Изменение 39
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приветства доклада на 
Европейската инвестиционна банка 
от 23 септември 2010 г. относно 
действията, предприети в отговор на 
резолюцията на Европейския 
парламент; насърчава по-
нататъшното сътрудничество 
между Европейската комисия и 
Европейската инвестиционна банка 
за изграждане на следващите 
многогодишни финансови рамки на 
основата на новаторските финансови 
инструменти с цел да се увеличи 
съществено обемът на бюджетните 
разходи на ЕС посредством финансови 
инструменти;

Or.en

Изменение 40
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава важното влияние, 
което финансовите спекулации с 
доставките на стоки като суров 
петрол, газ и храни, и финансовите 
практики, като например 
високочестотната търговия, имат 
върху цените на енергията и вида 
земеползване; затова счита, че данък 
върху спекулативните сделки би 
могъл да бъде важен инструмент за 
възстановяване на прозрачността и 
ефикасността на енергийния пазар и 
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управлението на земите, като по 
този начин се постигнат ключовите 
цели на ЕС по отношение на 
енергийната ефективност и 
изменението на климата; 

Or.en

Изменение 41
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. приветства ангажимента на Г20 
да премахнат субсидиите за енергия 
от изкопаеми източници и счита, че 
такава мярка може да генерира голям 
потенциал за финансиране; призовава 
ЕС да поеме водеща роля в това 
отношение на международно 
равнище, като има предвид, че такъв 
процес трябва да включва 
въвеждането на социални и 
промишлени съпътстващи мерки;

Or.fr

Изменение 42
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че новаторските 
финансови инструменти следва да се 
използват за подкрепа на публично-
частни партньорства и следва да се 
разглеждат като алтернатива на 
чисто обществените разходи и като 
начин за повишаване на средствата и 
справяне с евентуален пазарен срив;
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Or.en

Изменение 43
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. призовава за отразяване на 
климатичните разходи за 
международния транспорт в 
неговите цени, било то чрез данъчно 
облагане или схеми за търговия с 
квоти, събиращи такса, и за 
използване на приходите за мерки за 
борба с изменението на климата, по-
специално в развиващите се страни;
приветства предстоящото включване 
на отрасъла на въздухоплаването в 
схемата на ЕС за търговия с емисии и 
очаква от Комисията подобна 
инициатива за сектора на морския 
транспорт през 2011 г., която да влезе 
в сила през 2013 г., ако се окаже 
невъзможно да се приложат 
международни мерки до тази дата;

Or.fr

Изменение 44
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. признава потребността от 
инвестиции от обществения сектор, 
които да допълнят и засилят 
финансирането от частния сектор, 
където е възможно; отбелязва обаче, 
че използването на предприятия със 
специално предназначение за 
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финансиране на проекти може да 
доведе до увеличаване на 
задбалансовите пасиви, както и до 
увеличаване на капиталовите разходи 
за европейските институции, ЕС или 
държавите-членки; изразява 
увереност, че такива мерки следва да 
се придружават от напълно 
прозрачно оповестяване на 
информация с подходящи насоки за 
инвестиции, управление на риска, 
пределни стойности на излагане на 
риск, процедури за контрол и надзор, 
които да бъдат установени в 
рамките на характеризиращ се с 
демократичност отчетен процес;

Or.en

Изменение 45
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. приветства многодържавните 
европейски облигации, предложени 
наскоро, и подчертава, че 
използването на тези инструменти 
за финансиране на нова 
инфраструктура може да има 
действителна европейска добавена 
стойност чрез подхода на 
солидарност;

Or.en

Изменение 46
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 д (нов)
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Проектостановище Изменение

5д. призовава Комисията и 
Европейската централна банка да 
проучат вероятните морални рискове 
за държавите-членки, финансиращи 
проекти от критичната 
инфраструктура чрез проектни 
облигации на ЕС или еврооблигации, 
особено когато такива 
инфраструктурни проекти са от 
презграничен мащаб;

Or.en


