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Изменение 1
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. приветства постиженията на 
програмата за съвместно действие на ЕС 
и Съвета за Сътрудничество в 
Персийския залив (ССПЗ) и 
споразумението за свободна търговия, 
по-специално в области от взаимен 
интерес като промишленост, енергетика, 
научни изследвания, образование, наука 
и технологии, ИКТ, инвестиции и 
действия, свързани с климата;

1. приветства постиженията на 
програмата за съвместно действие на ЕС 
и Съвета за Сътрудничество в 
Персийския залив (ССПЗ), по-
специално в области от взаимен интерес 
като промишленост, енергетика, научни 
изследвания, образование, наука и 
технологии, ИКТ, инвестиции и 
действия, свързани с климата; тези 
постижения най-вероятно ще 
ускорят подписването на 
споразумението за свободна търговия;

Or. en

Изменение 2

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. приветства постиженията на 
програмата за съвместно действие на ЕС 
и Съвета за Сътрудничество в 
Персийския залив (ССПЗ) и 
споразумението за свободна търговия, 
по-специално в области от взаимен 
интерес като промишленост, енергетика, 
научни изследвания, образование, наука 
и технологии, ИКТ, инвестиции и 
действия, свързани с климата;

1. приветства приемането на 
програмата за съвместно действие на ЕС 
и Съвета за Сътрудничество в 
Персийския залив (ССПЗ), която 
укрепва по-специално 
сътрудничеството в области от 
взаимен интерес като промишленост, 
енергетика, научни изследвания, 
образование, наука и технологии, ИКТ, 
инвестиции и действия, свързани с 
климата;
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Or. en

Изменение 3

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. приветства работата, извършена от 
експертната група на ЕС-ССПЗ по 
енергетика, по-специално в областта на 
природния газ, енергийната 
ефективност и ядрената безопасност;

2. приветства работата, извършена от 
експертната група на ЕС-ССПЗ по 
енергетика, по-специално в областта на 
природния газ, енергийната 
ефективност и екологичната енергия;

Or. en

Изменение 4
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. като взема предвид 
предизвикателството на 
изменението на климата и 
нарастващото енергопотребление и в 
двата региона, призовава Комисията 
да разглежда енергийната 
ефективност като една от главните 
области на развитие и да подобри 
сътрудничеството по въпросите на 
енергийната ефективност, по-
конкретно относно следните цели:
определяне на цели за 
енергоспестяване, енергийните 
показатели на сградите, 
насърчаването на комбинираното 
производство на енергия въз основа на 
търсенето на полезна топлина на 
вътрешния енергиен пазар, 
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екологичния дизайн, ефикасността на 
крайното енергийно потребление и 
енергийните услуги;

Or. en

Изменение 5

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. приветства създаването на 
проекта Мрежа за технологии за 
чиста енергия; по-специално 
приветства дейности, които 
подкрепят разработване на политика 
за насърчаване и усвояване на 
възобновяемите енергийни източници 
и енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 6

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. признава, че изкопаемите горива 
продължават да посрещат по-голямата 
част от енергийните нужди на ЕС; 
въпреки това отбелязва, че в ЕС 
търсенето на петрол се влияе от 
няколко фактора, като например 
енергийната политика и политиката в 
областта на климата, разходите за 
доставки, нестабилността на цените и 

3. признава, че изкопаемите горива 
понастоящем посрещат по-голямата 
част от енергийните нужди на ЕС; 
въпреки това отбелязва, че в ЕС 
бъдещето търсене на петрол се влияе 
от няколко фактора, като например 
енергийната политика и политиката в 
областта на климата, разходите за 
доставки, нестабилността на цените и 
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промишлените разработки, които се 
съчетават и създават дълготрайна 
несигурност за бъдещото търсене и 
инвестициите нагоре и надолу по 
веригата с цел разширяване на 
производствения капацитет и запазване 
на настоящите стандарти;

промишлените разработки, например в 
областта на енергийната 
ефективност и електрическата 
мобилност, които се съчетават и 
създават дълготрайна несигурност за 
бъдещото търсене и инвестициите 
нагоре и надолу по веригата с оглед на 
производствения капацитет;

Or. en

Изменение 7
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава към по-голяма прозрачност 
на данните за евентуален сценарий 
относно бъдещото търсене и предлагане 
на петрол и газ от взаимен интерес на 
предвидимите петролни пазари; ето 
защо приветства значението на 
съвместната инициатива за данните за 
нефта;

4. призовава към по-голяма прозрачност 
на данните за евентуален сценарий 
относно бъдещото търсене и предлагане 
на петрол и газ от взаимен интерес на 
предвидимите петролни пазари; ето 
защо приветства значението на 
съвместната инициатива за данните за 
нефта; счита, че цената на нефта
през последните години само донякъде 
се определяше от принципите на 
свободния пазар, и изисква в интерес 
на всички институциите на ЕС и 
Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив да ограничат 
спекулациите на пазарите за суровини 
до възможно най-висока степен;

Or. de

Изменение 8

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

4а. приветства горещо 
решителността на съвместния 
Съвет за работа в посока задълбочено 
сътрудничество в областта на 
околната среда и изменението на 
климата;

Or. en

Изменение 9

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. признава, че усилията на ССПЗ за 
повишаване на потенциала на запасите 
на природен газ и втечнен природен газ 
са в съзвучие с желанието на ЕС да 
разнообразява енергийните източници и 
маршрути; във връзка с това 
подчертава значението на 
увеличаването на износа за ЕС на 
втечнен природен газ и създаването 
на газопроводни връзки със ССПЗ, или 
пряко, или чрез свързване на 
съществуващите и бъдещите 
газопроводи, като например AGP и 
„Набуко“;

5. признава, че усилията на ССПЗ за 
повишаване на потенциала на запасите 
на природен газ и втечнен природен газ 
са в съзвучие с желанието на ЕС да 
разнообразява енергийните източници и 
маршрути;

Or. en

Изменение 10
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 5 
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Проектостановище Изменение

5. признава, че усилията на ССПЗ за 
повишаване на потенциала на запасите 
на природен газ и втечнен природен газ 
са в съзвучие с желанието на ЕС да 
разнообразява енергийните източници и 
маршрути; във връзка с това подчертава 
значението на увеличаването на износа 
за ЕС на втечнен природен газ и 
създаването на газопроводни връзки със 
ССПЗ, или пряко, или чрез свързване на 
съществуващите и бъдещите 
газопроводи, като например AGP и
„Набуко“;

5. признава, че усилията на ССПЗ за 
повишаване на потенциала на запасите 
на природен газ и втечнен природен газ 
са в съзвучие с желанието на ЕС да 
разнообразява енергийните източници и 
маршрути; във връзка с това подчертава 
значението на увеличаването на износа 
за ЕС на втечнен природен газ 
посредством включване на терминали 
за втечнен природен газ към Южния 
коридор и създаването на газопроводни 
връзки със ССПЗ, или пряко, или чрез 
свързване на съществуващите и 
бъдещите газопроводи, като например 
AGP, „Набуко“ и газопровода ITGI;

Or. en

Изменение 11
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. насърчава държавите-членки на 
Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив да координират 
допълнително разработването на 
синтетични течни горива от газ 
(GTL) с техните европейски 
партньори с цел по-добро 
интегриране на GTL в европейския 
енергиен микс; подчертава, че ССПЗ 
би могъл също така да използва GTL 
като алтернативен метод за 
изпускането на факелен газ в 
атмосферата;

Or. en
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Изменение 12
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. признава, че потенциалното 
съчетаване на възобновяемите 
енергийни източници (слънчева и 
вятърна енергия) и новите чисти
технологии за добив на енергия от 
твърди горива предлагат значителни 
възможности за технологично, 
промишлено и политическо 
сътрудничество между ЕС и ССПЗ;

6. признава, че потенциалното 
съчетаване на възобновяемите 
енергийни източници като например 
слънчева енергия, вятърна енергия, 
енергия от биомаса от 
градски/канализационни отпадъци и 
новите чисти технологии за добив на 
енергия от твърди горива предлага
значителни възможности за 
технологично, промишлено и 
политическо сътрудничество между ЕС 
и ССПЗ; подчертава, че 
фотоволтаиците, които използват 
технологии за концентрирана 
фотоволтаика (CPV) следва да се 
насърчават за страните от онзи 
регион, който е благоприятстван от 
много високо равнище на пряко 
нормално облъчване (DNI);

Or. en

Изменение 13

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. признава, че потенциалното 
съчетаване на възобновяемите 
енергийни източници (слънчева и 
вятърна енергия) и новите чисти 
технологии за добив на енергия от 
твърди горива предлагат значителни 
възможности за технологично, 

6. признава, че потенциалното 
съчетаване на възобновяемите 
енергийни източници (слънчева и 
вятърна енергия) предлага значителни 
възможности за технологично, 
промишлено и политическо 
сътрудничество между ЕС и ССПЗ;
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промишлено и политическо 
сътрудничество между ЕС и ССПЗ;

Or. en

Изменение 14
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. признава, че потенциалното 
съчетаване на възобновяемите 
енергийни източници (слънчева и 
вятърна енергия) и новите чисти 
технологии за добив на енергия от 
твърди горива предлагат значителни 
възможности за технологично, 
промишлено и политическо 
сътрудничество между ЕС и ССПЗ;

6. признава, че потенциалното 
съчетаване на възобновяемите 
енергийни източници (например 
слънчева и вятърна енергия) и новите 
чисти технологии за добив на енергия от 
твърди горива предлагат значителни 
възможности за технологично, 
промишлено и политическо 
сътрудничество между ЕС и ССПЗ;

Or. de

Изменение 15

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че ЕС има възможности 
да инвестира в капацитета за 
производство на енергия на ССПЗ с 
използване на най-новите технологии по 
отношение на производството, преноса 
и взаимните връзки;

7. подчертава, че ЕС има възможности 
да инвестира в капацитета за 
производство на енергия на ССПЗ с 
използване на най-новите технологии по 
отношение на производството, преноса 
и взаимните връзки; във връзка с това 
насърчава бъдещото сътрудничество 
насочено по-специално към 
интегрирането на електрическите 
мрежи и интелигентните енергийни 
мрежи;
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Or. en

Изменение 16

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. призовава за общи усилия за 
справяне със спекулирането и 
нестабилността на цените на 
суровините посредством подобрена 
прозрачност и надзор на 
извънборсовата търговия с деривати;
в този контекст приветства 
последния призив на ОПЕК за по-
строги проверки на извънборсовата 
търговия, както и усилията на 
Франция за справяне със 
спекулацията със суровини в рамките 
на Г-20;

Or. en

Изменение 17
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава значението на 
задълбочаването на сътрудничеството 
със ССПЗ в областта на научните 
изследвания и технологичните 
програми, със специален акцент върху 
новите, основани на знания области на 
промишлеността, като например 
възобновяемите енергийни източници, 
технологиите за улавяне и съхраняване 
на въглерод, производните от нефт и газ 

9. подчертава значението на 
задълбочаването на сътрудничеството 
със ССПЗ в областта на научните 
изследвания и технологичните 
програми, със специален акцент върху 
новите, основани на знания области на 
промишлеността, като например 
възобновяемите енергийни източници, 
технологиите за улавяне и съхраняване 
на въглерод, производните от нефт и 
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и енергийната ефективност; газ, енергийната ефективност, 
производството на електричество и 
топлина или метан за използване в 
транспорта посредством анаеробно 
разлагане на 
канализационни/органични градски 
отпадъци; залогът е евентуално да се 
създаде двустранно сътрудничество, 
което предполага трансфер на 
технологии в съчетание със сигурни и 
стабилни доставки на суровини;

Or. en

Изменение 18
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава значението на 
задълбочаването на сътрудничеството 
със ССПЗ в областта на научните 
изследвания и технологичните 
програми, със специален акцент върху 
новите, основани на знания области на 
промишлеността, като например 
възобновяемите енергийни източници, 
технологиите за улавяне и съхраняване 
на въглерод, производните от нефт и газ 
и енергийната ефективност;

9. подчертава значението на 
задълбочаването на сътрудничеството 
със ССПЗ в областта на научните 
изследвания и технологичните 
програми, със специален акцент върху 
новите, основани на знания области на 
промишлеността, като например 
възобновяемите енергийни източници, 
технологиите за улавяне и съхраняване 
на въглерод, производните от нефт и газ 
и енергийната ефективност; очаква от 
Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив да се застъпи в 
същата степен като ЕС за едно 
подобно сътрудничество;

Or. de

Изменение 19

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. подчертава значението на 
задълбочаването на сътрудничеството 
със ССПЗ в областта на научните 
изследвания и технологичните 
програми, със специален акцент върху 
новите, основани на знания области на 
промишлеността, като например 
възобновяемите енергийни източници,
технологиите за улавяне и 
съхраняване на въглерод, 
производните от нефт и газ и 
енергийната ефективност;

9. подчертава значението на 
задълбочаването на сътрудничеството 
със ССПЗ в областта на научните 
изследвания и технологичните 
програми, със специален акцент върху 
новите, основани на знания области на 
промишлеността, като например 
възобновяемите енергийни източници и 
енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 20
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. отново изтъква необходимостта да 
се осигури по-добра информация сред 
студентите и преподавателите от ССПЗ 
за съществуването на програми на ЕС за 
обмен като Erasmus Mundus; във връзка 
с това насърчава участието на студенти 
и преподаватели от ССПЗ в 
съществуващите програми за обмен на 
ЕС с цел задълбочаване на културния 
диалог и за насърчаване на общо 
разбиране;

10. отново изтъква необходимостта да 
се осигури по-добра информация сред 
студентите и преподавателите от ССПЗ 
– както и за същите от държавите-
членки на ЕС - за съществуването на 
програми на ЕС за обмен като Erasmus 
Mundus; във връзка с това насърчава 
участието на студенти и преподаватели 
от ССПЗ в съществуващите програми за 
обмен на ЕС с цел задълбочаване на 
културния диалог и за насърчаване на 
общо разбиране;

Or. de
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Изменение 21
Paul Rübig

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 

Проектостановище Изменение

10a. призовава за укрепване на 
сътрудничеството на Европейския 
съвет по научни изследвания (ERC) и 
Европейския институт за иновации и 
технологии (EIT) със Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив с 
цел насърчаване и напредък на 
научния диалог и регионалното 
сътрудничество в тази област;

Or. en

Изменение 22
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. призовава за подобрения в работата 
по видимостта на ЕС, която се извършва 
от единствената делегация, обхващаща 
шестте страни от Персийския залив; във 
връзка с това препоръчва създаване на 5
нови делегации в останалите страни и 
откриването на 5 нови информационни 
бюра.

11. призовава за подобрения в работата 
по видимостта на ЕС, която се извършва 
от единствената делегация, обхващаща 
шестте страни от Персийския залив; във 
връзка с това препоръчва създаване на 
нови делегации в тези страни и 
откриването на нови информационни 
бюра, където това се счита за 
разумно. 

Or. de


