
AM\860842BG.doc PE460.884v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2011/2012(INI)

22.3.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 188

Проектостановище
Romana Jordan Cizelj
(PE458.835v01-00)

анализ на възможните варианти след намаляването с 20 % на емисиите на 
парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни 
емисии
(2011/2012(INI))



PE460.884v01-00 2/110 AM\860842BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\860842BG.doc 3/110 PE460.884v01-00

BG

Изменение 1
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че според 
разработените от Международната 
агенция по енергетика сценарии 
свързаните с енергия емисии на СО2 в 
световен мащаб вероятно ще 
нараснат с 21% до 2035 г. спрямо 
равнището от 2008 г., при положение 
че държавите прилагат предпазливо 
ангажиментите, поети със 
Споразумението от Копенхаген, 
което ще направи невъзможно 
ограничаването на глобалното 
затопляне до 2°C; като има предвид, 
че за страните, които не са членки на 
ОИСР, се счита, че ще бъдат 
източникът на цялото прогнозирано 
нарастване на емисиите в световен 
мащаб[1];
[1] Доклад на Международната 
агенция по енергетика от 9 ноември 
2010 г., озаглавен „Перспективи пред 
енергетиката в световен мащаб 2010 
г.“ (World Energy Outlook 2010)

Or. en

Изменение 2
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Съображение A б (ново) 

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че според 
данните на Международната агенция 
по енергетика делът на ЕС от 
емисиите на СО2 в световен мащаб 
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възлиза на едва 13 процента;

Or. en

Изменение 3
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Съображение A в (ново) 

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че според 
Директивата за СТЕ схемата за 
търговия с емисии следва да насърчава 
намаляването на емисиите на 
парникови газове по начин, който е 
ефективен по отношение на 
разходите и икономически ефикасен;

Or. en

Изменение 4
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Раздел 1 (нов) (преди параграф 1) 

Проектостановище Изменение

Аспекти на индустриалната 
политика

Or. en

Изменение 5
Yannick Jadot, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 1 
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Проектостановище Изменение

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и освобождаване на работна 
ръка; посочва, че на всяка загуба по 
отношение на БВП трябва да се гледа 
като на разход сам по себе си, който 
застрашава потенциала за инвестиции 
на съответния отрасъл; призовава да не 
се прави общото заключение, че 
икономическата криза е направила 
намаляването на емисиите по-евтино;

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до съществено свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и безработица, което 
застрашава потенциала за инвестиции 
на съответния отрасъл; подчертава 
обаче, че необходимите инвестиции 
за постигане на целта от 20% по 
отношение на емисиите на парникови 
газове също са намалени и отбелязва, 
че инсталациите печелят от 
излишъка от квоти с пазарна 
стойност в размер на милиарди евро;

Or. en

Изменение 6
Lena Ek, Fiona Hall от името на групата ALDE

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и освобождаване на работна 
ръка; посочва, че на всяка загуба по 
отношение на БВП трябва да се гледа 
като на разход сам по себе си, който 
застрашава потенциала за 
инвестиции на съответния отрасъл; 
призовава да не се прави общото 
заключение, че икономическата криза е 
направила намаляването на емисиите 
по-евтино;

1. подчертава, че макар икономическата 
криза да доведе до намаляване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж, както и до безработица, 
икономическата криза направи
намаляването на емисиите по-евтино;

Or. en
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Изменение 7
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и освобождаване на работна 
ръка; посочва, че на всяка загуба по 
отношение на БВП трябва да се гледа 
като на разход сам по себе си, който 
застрашава потенциала за 
инвестиции на съответния отрасъл; 
призовава да не се прави общото 
заключение, че икономическата криза 
е направила намаляването на 
емисиите по-евтино;

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и преместване на работни 
места; посочва, че съответното
намаляване на емисиите следва да не 
бъде тълкувано като знак, че ЕС е не 
път да изпълни целта за намаляване 
на емисиите;

Or. en

Изменение 8
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и освобождаване на работна 
ръка; посочва, че на всяка загуба по 
отношение на БВП трябва да се гледа 
като на разход сам по себе си, който 
застрашава потенциала за инвестиции 
на съответния отрасъл; призовава да не 
се прави общото заключение, че 
икономическата криза е направила 
намаляването на емисиите по-евтино;

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и преместването или загубата 
на работни места; посочва, че на всяка 
загуба по отношение на БВП трябва да 
се гледа като на разход сам по себе си, 
който застрашава потенциала за 
инвестиции на съответния отрасъл; 
посочва, че не може да се допуска по 
принцип, че икономическата криза е 
направила намаляването на емисиите 
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по-евтино;

Or. de

Изменение 9
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и освобождаване на работна 
ръка; посочва, че на всяка загуба по 
отношение на БВП трябва да се гледа 
като на разход сам по себе си, който 
застрашава потенциала за инвестиции 
на съответния отрасъл; призовава да не 
се прави общото заключение, че 
икономическата криза е направила 
намаляването на емисиите по-евтино;

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и преместване на работни 
места; посочва, че на всяка загуба по 
отношение на БВП трябва да се гледа 
като на разход сам по себе си, който 
застрашава потенциала за инвестиции 
на съответния отрасъл; в сравнение с 
варианта, при който условията са 
непроменени, кризата доведе до 
намаляване на емисиите и спад в 
енергопотреблението;

Or. en

Изменение 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и освобождаване на работна 
ръка; посочва, че на всяка загуба по 
отношение на БВП трябва да се гледа 

1. подчертава, че икономическата криза 
доведе до огромно свиване на 
капацитетите за индустриално 
производство, спад в икономическия 
растеж и преместване на работни 
места; посочва, че на всяка загуба по 
отношение на БВП трябва да се гледа 
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като на разход сам по себе си, който 
застрашава потенциала за инвестиции 
на съответния отрасъл; призовава да не 
се прави общото заключение, че 
икономическата криза е направила 
намаляването на емисиите по-евтино;

като на разход сам по себе си, който 
застрашава потенциала за инвестиции 
на съответния отрасъл; призовава да не 
се прави общото заключение, че 
икономическата криза е направила 
намаляването на емисиите по-евтино;

Or. en

Изменение 11
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че Китай е 
световният лидер в изграждането на 
паркове от ветрени генератори, че 
китайските и индийските 
производители на вятърни турбини 
са сред десетте водещи 
производители в тази област, както 
и че Китай и Тайван в момента 
произвеждат по-голямата част от 
фотоволтаичните панели, които се 
продават на международния пазар; 
призовава Комисията и държавите-
членки да предприемат действия за 
насърчаване на ефективното в 
екологично отношение разработване 
и производство в ЕС на тези 
технологии и на нови иновативни 
технологии, необходими за 
постигането на амбициозните цели 
за намаляването на емисиите на 
парникови газове; 

Or. ro
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Изменение 12
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно 
информацията, получена от различни 
промишлени сектори, налице са ясни 
индикации, че съществуващите 
разпоредби на ЕС в рамките на 
политиката в областта на климата, 
като например схемата за търговия с 
емисии (СТЕ), вече водят до 
преместване на производството и 
изразява загриженост, че по-високите 
цени на въглеродния диоксид ща 
изострят тази тенденция;

заличава се

Or. en

Изменение 13
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно 
информацията, получена от различни 
промишлени сектори, налице са ясни 
индикации, че съществуващите 
разпоредби на ЕС в рамките на 
политиката в областта на климата, 
като например схемата за търговия с 
емисии (СТЕ), вече водят до 
преместване на производството и 
изразява загриженост, че по-високите 
цени на въглеродния диоксид ща 
изострят тази тенденция;

заличава се

Or. en
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Изменение 14
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно 
информацията, получена от различни 
промишлени сектори, налице са ясни 
индикации, че съществуващите 
разпоредби на ЕС в рамките на 
политиката в областта на климата, 
като например схемата за търговия с 
емисии (СТЕ), вече водят до 
преместване на производството и 
изразява загриженост, че по-високите 
цени на въглеродния диоксид ща 
изострят тази тенденция;

заличава се

Or. de

Изменение 15
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно 
информацията, получена от различни 
промишлени сектори, налице са ясни 
индикации, че съществуващите 
разпоредби на ЕС в рамките на 
политиката в областта на климата, 
като например схемата за търговия с 
емисии (СТЕ), вече водят до 
преместване на производството и 
изразява загриженост, че по-високите 
цени на въглеродния диоксид ща 
изострят тази тенденция;

заличава се
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Or. en

Изменение 16
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно 
информацията, получена от различни 
промишлени сектори, налице са ясни 
индикации, че съществуващите 
разпоредби на ЕС в рамките на 
политиката в областта на климата, 
като например схемата за търговия с 
емисии (СТЕ), вече водят до 
преместване на производството и 
изразява загриженост, че по-високите 
цени на въглеродния диоксид ща 
изострят тази тенденция;

заличава се

Or. en

Изменение 17
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно 
информацията, получена от различни 
промишлени сектори, налице са ясни 
индикации, че съществуващите 
разпоредби на ЕС в рамките на 
политиката в областта на климата, 
като например схемата за търговия с 
емисии (СТЕ), вече водят до 
преместване на производството и 
изразява загриженост, че по-високите 
цени на въглеродния диоксид ща 

заличава се
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изострят тази тенденция;

Or. en

Изменение 18
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че съгласно информацията, 
получена от различни промишлени 
сектори, налице са ясни индикации, че 
съществуващите разпоредби на ЕС в 
рамките на политиката в областта на 
климата, като например схемата за 
търговия с емисии (СТЕ), вече водят до 
преместване на производството и 
изразява загриженост, че по-високите 
цени на въглеродния диоксид ща 
изострят тази тенденция;

2. отбелязва, че съгласно информацията, 
получена от различни промишлени 
сектори, налице са ясни индикации, че 
съществуващите разпоредби на ЕС в 
рамките на политиката в областта на 
климата, като например схемата за 
търговия с емисии (СТЕ), вече водят до 
преместване на производството и 
изразява загриженост, че по-високите 
цени на въглеродния диоксид ща 
изострят тази тенденция, особено в 
държавите-членки, които са в 
рецесия и прилагат строги програми 
за икономическа стабилност;

Or. el

Изменение 19
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. счита, че СТЕ се е оказала 
неефективно средство за насърчаване 
на намаляването на емисиите и 
призовава Комисията и държавите-
членки да извършат оценка и да 
въведат нови инструменти, които 
насърчават развитието на 
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екологосъобразни сектори, 
повишената енергийна ефективност 
и ефикасно използване на ресурсите;

Or. ro

Изменение 20
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. призовава Комисията да 
преработи Директивата на ЕС за 
СТЕ, която е част от пакета от 
законодателни мерки „ЕС 2020“ 
относно енергетиката и изменението 
на климата, договорен през декември 
2008 г., с цел да се гарантира 
намаляване с 20% на емисиите на 
парникови газове до 2020 г. спрямо 
равнищата от 1990 г.;

Or. ro

Изменение 21
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Раздел 2 (нов) (преди параграф 3) 

Проектостановище Изменение

Аспекти на енергийната политика

Or. en
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Изменение 22
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че отлагането на 
инвестициите в енергийни технологии с 
ниски въглеродни емисии ще доведе до 
по-високи разходи на по-късен етап; 
счита, че ако трябва да бъде постигната 
дългосрочната цел за 2050 г., 
потвърдена отново от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., ЕС ще 
трябва да ускори усилията си, след като 
постигне намаление на емисиите с 20%
през 2020 г.; поради това приветства
намерението на Комисията да очертае 
насоки, чиято цел е да се постигнат 
дългосрочните цели по най-ефективния
в икономическо отношение начин;

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че отлагането на 
инвестициите в енергийни технологии с 
ниски въглеродни емисии ще доведе до 
по-високи разходи на по-късен етап; 
отбелязва общата декларация на 
изпълнителните директори на 
водещи европейски дружества за 
комунални услуги, които призовават 
ЕС да премине към цел за намаляване 
с 25%; счита, че за да бъде постигната 
дългосрочната цел за 2050 г. за 
вътрешно намаляване с 80 - 95%, 
договорена от Европейския съвет и 
потвърдена в пътната карта на 
Комисията за постигане до 2050 г. на 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност, ЕС ще трябва да ускори 
исилията си, след като постигне 
вътрешно намаляване на емисиите с 
поне 25% през 2020 г; поради това 
изисква Комисията да внесе 
предложение за обвързващи цели за 
намаляване за периода след 2020 г. в 
съответствие с насоките, 
представени в пътната карта за 
постигане до 2050 г. на икономика с 
ниска въглеродна интензивност, чиято 
цел е да се постигнат дългосрочните 
цели по най-ефикасния в икономическо 
отношение начин;

Or. en
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Изменение 23
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че отлагането на 
инвестициите в енергийни технологии 
с ниски въглеродни емисии ще доведе 
до по-високи разходи на по-късен етап; 
счита, че ако трябва да бъде 
постигната дългосрочната цел за 2050 г., 
потвърдена отново от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., ЕС ще 
трябва да ускори усилията си, след 
като постигне намаление на емисиите с 
20% през 2020 г.; поради това 
приветства намерението на Комисията 
да очертае насоки, чиято цел е да се 
постигнат дългосрочните цели по най-
ефективния в икономическо отношение 
начин;

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че отлагането на 
инвестициите в намаляването на 
емисиите ще доведе до по-високи 
разходи на по-късен етап; изтъква 
изследванията, които показват, че за 
да бъде постигната по ефективен в 
икономическо отношение начин 
дългосрочната цел за 2050 г., 
потвърдена отново от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., е 
недостатъчно да се постигне само 
намаляване на емисиите с 20% през 
2020 г.; поради това приветства 
намерението на Комисията да очертае 
насоки, чиято цел е да се постигнат 
дългосрочните цели по най-ефикасния в 
икономическо отношение начин, 
считано от настоящия момент;

Or. en

Изменение 24
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че отлагането
на инвестициите в енергийни 
технологии с ниски въглеродни емисии
ще доведе до по-високи разходи на по-
късен етап; счита, че ако трябва да бъде 

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че всяко 
отлагане на инвестициите в 
намаляването на емисиите на СО2 ще 
доведе до по-високи разходи на по-
късен етап; счита, че за да бъде 
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постигната дългосрочната цел за 2050 г., 
потвърдена отново от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., ЕС ще 
трябва да ускори усилията си, след като 
постигне намаление на емисиите с 20% 
през 2020 г.; поради това приветства 
намерението на Комисията да очертае 
насоки, чиято цел е да се постигнат 
дългосрочните цели по най-ефективния
в икономическо отношение начин;

постигната дългосрочната цел за 2050 г., 
потвърдена отново от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., ЕС ще 
трябва да ускори усилията си, след като 
постигне намаление на емисиите с 20% 
през 2020 г.; поради това приветства 
намерението на Комисията да очертае 
насоки, чиято цел е да се постигнат 
дългосрочните цели по най-ефикасния в 
икономическо отношение начин;

Or. de

Изменение 25
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че отлагането на 
инвестициите в енергийни технологии с 
ниски въглеродни емисии ще доведе до 
по-високи разходи на по-късен етап; 
счита, че ако трябва да бъде постигната 
дългосрочната цел за 2050 г., 
потвърдена отново от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., ЕС ще 
трябва да ускори усилията си, след 
като постигне намаление на 
емисиите с 20% през 2020 г.; поради 
това приветства намерението на 
Комисията да очертае насоки, чиято цел 
е да се постигнат дългосрочните цели по 
най-ефективния в икономическо 
отношение начин;

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че отлагането на 
инвестициите в енергийни технологии с 
ниски въглеродни емисии ще доведе до 
по-високи разходи на по-късен етап; 
счита, че за да бъде постигната 
дългосрочната цел за 2050 г., 
потвърдена отново от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., ЕС ще 
трябва да ускори усилията си; поради 
това приветства намерението на 
Комисията да очертае насоки, чиято цел 
е да се постигнат дългосрочните цели по 
най-ефикасния в икономическо 
отношение начин;

Or. en
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Изменение 26
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че отлагането на 
инвестициите в енергийни технологии с 
ниски въглеродни емисии ще доведе до 
по-високи разходи на по-късен етап; 
счита, че ако трябва да бъде постигната 
дългосрочната цел за 2050 г., 
потвърдена отново от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., ЕС ще 
трябва да ускори усилията си, след като 
постигне намаление на емисиите с 20% 
през 2020 г.; поради това приветства 
намерението на Комисията да очертае 
насоки, чиято цел е да се постигнат 
дългосрочните цели по най-ефективния
в икономическо отношение начин;

3. изразява съгласие с предположението 
на Комисията и на Международната 
агенция по енергетика, че отлагането на 
инвестициите в енергийни технологии с 
ниски въглеродни емисии ще доведе до 
по-високи разходи на по-късен етап; 
счита, че за да бъде постигната 
дългосрочната цел за 2050 г., 
потвърдена отново от Европейския 
съвет на 4 февруари 2011 г., ЕС ще 
трябва да ускори усилията си, след като 
постигне намаление на емисиите с 20% 
през 2020 г.; поради това приветства 
намерението на Комисията да очертае 
насоки, чиято цел е да се постигнат 
дългосрочните цели по най-ефикасния в 
икономическо отношение и ефективен
начин;

Or. en

Изменение 27
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че според съобщението 
на Комисията, озаглавено „Пътна 
карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“ 
(COM(2011)112) намаляване на 
емисиите на парникови газове с 25% 
до 2020 г. е най-ефикасната в 
икономическо отношение цел и че 
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тази цел може да бъде постигната 
чрез цялостно прилагане на целта за 
подобряване на енергийната 
ефективност с 20%;

Or. en

Изменение 28
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на 
енергопотреблението с 20% в сравнение 
с плановете за 2020 г., което се дължи 
на липсата на ангажимент и амбиция от 
страна на държавите-членки;

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на 
енергопотреблението с 20% в сравнение 
с плановете за 2020 г., което се дължи 
на липсата на ангажимент и амбиция от 
страна на държавите-членки; изцяло 
подкрепя заключенията, които следва 
да бъдат направени от скорошните 
съобщения на Комисията, озаглавени 
„План за енергийна ефективност, 
2011 г.“ (COM(2011)109) и „Пътна 
карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“ 
СOM(2011)0112), че политиките в 
областта на енергийната 
ефективност имат ключово значение 
за по-нататъшното намаляване на 
емисиите на СО2; изразява 
съжаление, че на енергийната 
ефективност не беше отдаден по-
висок приоритет, когато 
Европейският съвет обсъждаше 
енергийните приоритети на 4 
февруари 2011 г.;

Or. en
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Изменение 29
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на 
енергопотреблението с 20% в 
сравнение с плановете за 2020 г., което 
се дължи на липсата на ангажимент и 
амбиция от страна на държавите-
членки;

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за подобряване на 
енергийната ефективност с 20% в 
сравнение с плановете за 2020 г., което 
се дължи на липсата на ангажимент и 
амбиция от страна на държавите-
членки; отбелязва, че подобряване на 
ефективността с 20% не означава 
съответно намаляване на енергията, 
потребявана на глава от 
населението;

Or. pl

Изменение 30
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на 
енергопотреблението с 20% в сравнение 
с плановете за 2020 г., което се дължи 
на липсата на ангажимент и амбиция от 
страна на държавите-членки;

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на 
енергопотреблението с 20% в сравнение 
с плановете за 2020 г., което се дължи 
на липсата на ангажимент и амбиция от 
страна на държавите-членки; счита, че 
обвързващите мерки за енергийна 
ефективност следва да бъдат 
допълнени с обвързваща цел за 
енергийна ефективност от поне 20% 
до 2020 г.;

Or. en



PE460.884v01-00 20/110 AM\860842BG.doc

BG

Изменение 31
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на 
енергопотреблението с 20% в сравнение 
с плановете за 2020 г., което се дължи 
на липсата на ангажимент и амбиция от 
страна на държавите-членки;

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на 
енергопотреблението с 20% в сравнение 
с плановете за 2020 г., което се дължи 
на липсата на ангажимент и амбиция от 
страна на държавите-членки и 
необвързващия характер на целта;

Or. en

Изменение 32
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на 
енергопотреблението с 20% в сравнение 
с плановете за 2020 г., което се дължи 
на липсата на ангажимент и амбиция от 
страна на държавите-членки;

4. изразява дълбока загриженост, че ЕС 
не се движи с темпото, необходимо за 
постигане на целите за намаляване на 
енергопотреблението с 20% в сравнение 
с плановете за 2020 г., което се дължи 
на липсата на ангажимент и амбиция от 
страна на Европейската комисия и
държавите-членки;

Or. en

Изменение 33
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 



AM\860842BG.doc 21/110 PE460.884v01-00

BG

Проектостановище Изменение

4a. насочва вниманието към факта, 
че ЕС и държавите-членки не са 
инвестирали достатъчно в 
намаляването на емисиите на СО2 
или в повишаване на енергийната 
ефективност в сектора на 
строителството или в 
транспортния сектор; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
гарантират, че мерките за 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградите и на 
системите за отопление и охлаждане 
в населените места получават по-
голямо финансиране след прегледа на 
настоящата финансова рамка и в 
рамките на бъдещите финансови 
перспективи;

Or. ro

Изменение 34
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията и 
държавите-членки, с цел да се намали 
замърсяването в транспортния 
сектор, да отдадат приоритет на 
инвестициите в разработването на 
общоевропейска интелигентна 
електрическа мрежа, която е в 
състояние да използва енергията, 
генерирана на местно и регионално 
равнище от възобновяеми източници, 
и която помага за разработването на 
инфраструктурата, необходима за 
използване на електрически превозни 
средства;
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Or. ro

Изменение 35
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 в (нов) 

Проектостановище Изменение

4в. насочва вниманието към факта, че 
нястоящата цел за 20% се оснавава 
на енергиен микс, който в някои 
държави включва ядрена енергия; 
приветства решението на 
Комисията да подложи ядрените 
електроцентрали в ЕС на строго 
изпитване, така че да могат да бъдат 
предприети необходимите мерки за 
гарантиране на тяхната 
безопасност; счита, че решението на 
някои държави-членки да изключат 
съществуващи ядрени реактори и 
завишените инвестиции в строежа 
на нови ядрени електроцентрали 
може да доведат до това някои 
държави-членки да преразгледат 
националните мерки, приети за 
постигането на настоящата цел от 
20%;

Or. ro

Изменение 36
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на възобновяемите 

5. приветства факта, че според наскоро 
представените национални планове за 
действие в областта на енергията от 
възобновяеми източници ЕС е на път 
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източници на енергия; да постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на енергията от 
възобновяеми източници;
предупреждава, че действителното 
постигане на целите зависи от 
стриктното изпълнение на 
плановете за действие и призовава 
Комисията да наблюдава отблизо 
изпълнението и да предприема 
корективни мерки при необходимост; 
изразява загриженост относно 
евентуално намаляване на бъдещите 
инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници поради 
нестабилната инвестиционна среда 
за периода след 2020 г.;

Or. en

Изменение 37
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на възобновяемите 
източници на енергия;

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 202 г. по 
отношиение на енергията от 
възобновяеми източници, които според 
Комисията може да бъдат 
надминати, ако държавите-членки 
изпълняват изцяло националните си 
планове за действие по отношение на 
енергията от възобновяеми 
източници и ако финансовите 
инструменти бъдат подобрени;
подчертава, че въпреки това е 
необходима по-добра интеграция на 
енергията от възобновяеми 
източници в единния европейски 
пазар;
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Or. en

Изменение 38
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че ЕС е на път 
да постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на възобновяемите 
източници на енергия;

5. призовава ЕС да полага повече 
усилия за увеличаване на дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в сектора на 
електроенергията до 40% до 2020 г. и 
да създаде необходимите условия за 
интелигентни мрежи, за да 
гарантира все по-децентрализирано 
производство на енергия; подчертава, 
че за да бъде постигнато това, 
трябва да се инвестира повече в 
проекти за енергийна 
инфраструктура;

Or. de

Изменение 39
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на възобновяемите 
източници на енергия;

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на енергията от 
възобновяеми източници, но 
подчертава, че Комисията трябва да 
наблюдава своевременно 
действителното изпълнение на 
национално равнище на плановете, за 
да гарантира, че наистина се постига 
напредък, както е планирано;
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Or. en

Изменение 40
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на възобновяемите 
източници на енергия;

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на енергията от 
възобновяеми източници; отбелязва, че 
се необходими повече усилия, за да се 
постигне ефективно широкомащабно 
разгръщане на възобновяеми 
източници на енергия на един по-
конкурентен и интегриран енергиен 
пазар в ЕС;

Or. en

Изменение 41
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на възобновяемите 
източници на енергия;

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на енергията от 
възобновяеми източници; изисква 
правно обвързващата цел по 
отношение на енергията от 
възобновяеми източници да бъде 
завишена от 20% на 30% до 2020 г. и 
до 45% до 2030 г.;

Or. en
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Изменение 42
Marisa Matias, Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че ЕС е на път да 
постигне целите си за 2020 г. по 
отношение на възобновяемите 
източници на енергия;

5. приветства факта, че ЕС поддържа 
необходимото темпо, за да постигне 
целите си за 2020 г. по отношение на 
възобновяемите източници на енергия;
въпреки това посочва, че тези цели 
следва да бъдат ориентирани в по-
голяма степен към енергийна 
ефективност и енергоспестяване;

Or. en

Изменение 43
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че поради редица 
пазарни и нормативни пречки много 
възможности за енергоспестяване все 
още не се използват в ЕС; призовава за 
определянето на цели по отношение 
на използването на енергия от 
възобновяеми източници, за 
установяването на продуктови 
стандарти за енергийно ефективни 
продукти и превозни средства и за 
насърчаването на възлагане на 
обществени поръчки, при което се 
отчитат екологичните аспекти;

Or. lt
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Изменение 44
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. изразява съжаление, че ЕС 
инвестира прекалено малко в 
технологии без или с ниски равнища 
на въглеродни емисии, с изключение на 
ядрената енергия, въпреки че 
европейски дружества са лидери в 
тази област и са разчитали на 
субсидии;

Or. de

Изменение 45
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 
интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електрическата енергия
от възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 
интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи 
няколко препоръки възможно най-
скоро;

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 
интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електроенергията от 
възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 
интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи 
няколко препоръки възможно най-
скоро; припомня призива на 
Парламента да се определи като 
политическа цел, че 50% от 
домакинствата в Европа ще бъдат 
оборудвани с интелигентни 
измервателни уреди до 2015 г.[1];
Резолюция на Европейския парламент 
от 5 май 2010 г. относно 
определянето на нова програма за 
цифровите технологии за Европа: от 
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i2010 до digital.eu. (2009/2225(INI))

Or. en

Изменение 46
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 
интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електрическата енергия
от възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 
интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи 
няколко препоръки възможно най-
скоро;

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 
интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електроенергията от 
възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 
интелигентните измервателни уреди и 
стандартизационен мандат 441 от 12 
март 2009 г., предоставен на CEN, 
CENELEC и ETSI в областта на 
измервателните прибори за 
разработването на отворена 
архитектура, и изисква от Комисията 
да представи няколко препоръки 
възможно най-скоро;

Or. ro

Изменение 47
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 
интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електрическата енергия
от възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 
интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електроенергията от 
възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 



AM\860842BG.doc 29/110 PE460.884v01-00

BG

интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи 
няколко препоръки възможно най-
скоро;

интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи 
няколко препоръки възможно най-скоро 
с цел тяхното пълноценно използване, 
като обърне специално внимание на 
изготвянето на стандарти и на 
потенциала на интелигентните 
измервателни уреди за спестяване на 
енергия;

Or. el

Изменение 48
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 
интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електрическата енергия
от възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 
интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи 
няколко препоръки възможно най-
скоро;

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 
интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електроенергията от 
различни източници, включително
възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 
интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи 
няколко препоръки възможно най-
скоро;

Or. pl

Изменение 49
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 

6. подчертава важната роля на 
интелигентните мрежи и 
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интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електрическата енергия
от възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 
интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи 
няколко препоръки възможно най-
скоро;

интелигентните измервателни уреди за 
интегриране на електроенергията от 
възобновяеми източници; приветства 
дейността на работната група за 
интелигентните измервателни уреди и 
изисква от Комисията да представи 
няколко препоръки и законодателни 
предложения възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 50
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че ИКТ биха могли да 
подобрят пътните превози и да 
допринесат в по-голяма степен за по-
сигурни, по-интелигентни и по-
екологосъобразни автомобили в 
Европа; отново подчертава ролята на 
програмата за цифрови технологии, 
която следва да отдаде приоритет на 
екологичния потенциал на 
интелигентните автомобили и 
интелигентните пътища, както и на 
пилотни проекти в 
научноизследователската и 
развойната дейност за V2V- и V2R-
устройства;

Or. en

Изменение 51
Arturs Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 



AM\860842BG.doc 31/110 PE460.884v01-00

BG

Проектостановище Изменение

6a. посочва, че, както беше 
подчертано в заключенията на 
Европейския съвет от 4 февруари 2011 
г., техническите стандарти за 
интелигентните мрежи следва да 
бъдат приети най-късно до края на 
2012 г.;

Or. en

Изменение 52
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. подчертава неотложната 
необходимост от приспособяване на 
политиката за стандартизация на 
ИКТ към тенденциите на пазара, 
изискващи оперативна 
съвместимост, което ще допринесе за 
ускоряване на работата по 
техническите стандарти за 
електрически автомобили и 
интелигентни мрежи и измервателни 
уреди, с цел нейното приключване до 
2012 г.;

Or. en

Изменение 53
Marisa Matias, Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 7 
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Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че ускоряването на 
процедурите за издаване на 
разрешителни за нови инфраструктурни 
проекти е предварително условие ,за да 
може европейските цели в областта на 
енергетиката и климата да бъдат 
постигнати в съответствие с графика;

7. отбелязва, че ускоряването на 
процедурите за издаване на 
разрешителни за нови инфраструктурни 
проекти е предварително условие ,за да 
може европейските цели в областта на 
енергетиката и климата да бъдат 
постигнати в съответствие с графика;
подчертава, че новите 
инфраструктурни проекти трябва да 
съответстват на целите в областта 
на климата и околната среда и 
трябва да са съгласувани с 
дългосрочната енергийна политика на 
ЕС;

Or. en

Изменение 54
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че ускоряването на 
процедурите за издаване на 
разрешителни за нови инфраструктурни 
проекти е предварително условие ,за да 
може европейските цели в областта на 
енергетиката и климата да бъдат 
постигнати в съответствие с графика;

7. отбелязва, че ускоряването на 
процедурите за издаване на 
разрешителни за нови инфраструктурни 
проекти с акцент върху иновациите и 
енергийната ефективност е 
предварително условие, за да може 
европейските цели в областта на 
енергетиката и климата да бъдат 
постигнати в съответствие с графика;

Or. el
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Изменение 55
Arturs Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че ускоряването на 
процедурите за издаване на 
разрешителни за нови инфраструктурни 
проекти е предварително условие ,за да 
може европейските цели в областта на 
енергетиката и климата да бъдат 
постигнати в съответствие с графика;

7. отбелязва, че ускоряването на 
процедурите за издаване на 
разрешителни и намирането на нови 
начини за финансиране за нови 
инфраструктурни проекти е 
предварително условие ,за да може 
европейските цели в областта на 
енергетиката и климата да бъдат 
постигнати в съответствие с графика;

Or. en

Изменение 56
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. приветства споразумението 
относно използването на 
неразпределени средства от 
Европейската програма за 
възстановяване (енергийни проекти) 
за създаването на специален финансов 
инструмент за подпомагане на 
инициативи в областта на 
устойчивата енергия на местно и 
регионално равнище; призовава за 
строг мониторинг на този 
инструмент, за да се прецени дали 
подобен тип финансиране може да 
служи като модел за бъдещи 
инструменти за финансиране на 
устойчиви и свързани с ниско равнище 
на въглеродни емисии инвестиции;
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Or. en

Изменение 57
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 7 б (нов) 

Проектостановище Изменение

7б. изразява съжаление относно 
факта, че чрез субсидиране на цените 
на енергията и неприлагане на 
ограничения или квоти за емисиите 
на CO2 определени държави 
придобиват относителни 
предимства; подчертава, че тъй като 
техните емисии на CO2 са 
неограничени и по тази причина по-
евтини, тези държави може да са 
склонни в по-малка степен да се 
присъединят към многостранно 
споразумение относно изменението 
на климата;

Or. en

Изменение 58
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Раздел 3 (нов) (преди параграф 8)

Проектостановище Изменение

Аспекти на научните изследвания и 
иновациите

Or. en
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Изменение 59
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. посочва, че целта за разходи за 
научноизследователска дейност в 
размер на 3% от БВП се състои от дял 
на разходите на частния (2%) и на 
публичния сектор (1%); отбелязва, че 
все още съществуват специфични 
проблеми при постигането на целта за 
3%, по-специално в областта на 
разходите за научноизследователска 
дейност на частния сектор; посочва, че 
липсата на ангажимент в областта на 
финансирането на 
научноизследователската дейност 
възпрепятства разработването на 
благоприятни за климата технологии;

8. посочва, че целта за разходи за 
научноизследователска дейност в 
размер на 3% от БВП се състои от дял 
на разходите на частния (2%) и на 
публичния сектор (1%); отбелязва, че 
все още съществуват специфични 
проблеми при постигането на целта за 
3%, по-специално в областта на 
разходите за научноизследователска 
дейност на частния сектор; посочва, че 
липсата на ангажимент в областта на 
финансирането на 
научноизследователската дейност 
възпрепятства разработването на 
благоприятни за климата технологии, и 
призовава за определянето на 
междинна минимална обвързваща цел 
за публичното и частното 
финансиране на 
научноизследователска дейност в 
размер на 1.5% от БВП до 2015 г.;

Or. el

Изменение 60
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. посочва, че целта за разходи за 
научноизследователска дейност в 
размер на 3% от БВП се състои от дял 
на разходите на частния (2%) и на 
публичния сектор (1%); отбелязва, че 
все още съществуват специфични 

8. посочва, че политическата цел за 
разходи за научноизследователска 
дейност в рамките на стратегията 
„Европа 2020“ в размер на 3% от БВП 
се състои от дял на разходите на 
частния (2%) и на публичния сектор 
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проблеми при постигането на целта за 
3%, по-специално в областта на 
разходите за научноизследователска 
дейност на частния сектор; посочва, че 
липсата на ангажимент в областта на 
финансирането на 
научноизследователската дейност 
възпрепятства разработването на 
благоприятни за климата технологии;

(1%); отбелязва, че все още съществуват 
специфични проблеми при постигането 
на целта за 3%, по-специално в областта 
на разходите за научноизследователска 
дейност на частния сектор; посочва, че 
липсата на ангажимент в областта на 
финансирането на 
научноизследователската дейност 
възпрепятства разработването на 
благоприятни за климата технологии с 
висока степен на енергийна 
ефективност;

Or. pl

Изменение 61

Lena Ek от името на групата ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. изразява съжаление относно 
факта, че чрез субсидиране на цените 
на енергията и неприлагане на 
ограничения или квоти за емисиите 
на CO2 определени държави 
придобиват относителни 
предимства; подчертава, че тъй като 
техните емисии на CO2 са 
неограничени и по тази причина по-
евтини, тези държави може да са 
склонни в по-малка степен да се 
присъединят към многостранно 
споразумение относно изменението 
на климата;

заличава се

Or. en
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Изменение 62
Yannick Jadot, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. изразява съжаление относно 
факта, че чрез субсидиране на цените 
на енергията и неприлагане на 
ограничения или квоти за емисиите 
на CO2 определени държави 
придобиват относителни 
предимства; подчертава, че тъй като 
техните емисии на CO2 са 
неограничени и по тази причина по-
евтини, тези държави може да са 
склонни в по-малка степен да се 
присъединят към многостранно 
споразумение относно изменението 
на климата;

заличава се

Or. en

Изменение 63
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. изразява съжаление относно 
факта, че чрез субсидиране на цените 
на енергията и неприлагане на 
ограничения или квоти за емисиите 
на CO2 определени държави 
придобиват относителни 
предимства; подчертава, че тъй като 
техните емисии на CO2 са 
неограничени и по тази причина по-
евтини, тези държави може да са 
склонни в по-малка степен да се 
присъединят към многостранно 
споразумение относно изменението 

заличава се
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на климата;

Or. en

Изменение 64
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. изразява съжаление относно факта, че 
чрез субсидиране на цените на 
енергията и неприлагане на ограничения 
или квоти за емисиите на CO2 
определени държави придобиват 
относителни предимства; подчертава, че
тъй като техните емисии на CO2 са 
неограничени и по тази причина по-
евтини, тези държави може да са 
склонни в по-малка степен да се 
присъединят към многостранно 
споразумение относно изменението на 
климата;

9. изразява съжаление относно факта, че 
чрез субсидиране на цените на 
енергията и неприлагане на ограничения 
или квоти за емисиите на CO2 
определени държави извън ЕС 
придобиват относителни конкурентни 
предимства; подчертава, че тъй като 
техните емисии на CO2 са неограничени 
и по тази причина по-евтини, тези 
държави може да са склонни в по-малка 
степен да се присъединят към 
многостранно споразумение в световен 
мащаб за борба срещу глобалното 
затопляне;

Or. pl

Изменение 65
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Lena Ek, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. призовава за прилагането на общ 
принцип, според който най-ефективните 
в икономическо отношение мерки за
намаляване на емисиите следва да бъдат 
предприети преди всички останали;

10. призовава за прилагането на общ 
принцип, според който ЕС трябва да 
следва най-ефективния в 
икономическо отношение път за 
постигане на неговите дългосрочни 
цели в областта на климата, като 
същевременно гарантира, че 
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обещаващите иновативни 
технологии получават подкрепа за 
навременно разгръщане на пазара и се 
избягват инвестиции, които 
обвързват ЕС с инфраструктура и 
инсталации с високо равнище на 
въглеродни емисии в дългосрочен план;

Or. en

Изменение 66
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. призовава за прилагането на общ 
принцип, според който най-ефективните 
в икономическо отношение мерки за 
намаляване на емисиите следва да бъдат 
предприети преди всички останали;

10. призовава за прилагането на общ 
принцип, според който най-ефективните 
в икономическо отношение мерки за 
намаляване на емисиите на СО2 следва 
да бъдат предприети преди всички 
останали; счита, че държавите-
членки следва да бъдат способни да 
прилагат принципа на субсидиарност 
при определянето на приоритети по 
отношение на момента за 
предприемане на мерки за 
ограничаване на емисиите на 
собствената им територия;

Or. pl

Изменение 67
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. призовава за прилагането на общ 
принцип, според който най-ефективните 

10. призовава за прилагането на общ 
принцип, според който ЕС следва да се 
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в икономическо отношение мерки за 
намаляване на емисиите следва да 
бъдат предприети преди всички 
останали;

стреми да предприема най-
ефективните в икономическо отношение 
възможни мерки за намаляване на 
емисиите;

Or. de

Изменение 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 

Проектостановище Изменение

10a. припомня, че условието за 
преминаване към намаляване с 30 % до 
2020 г. спрямо равнищата от 1990 г. е 
глобално и всеобхватно споразумение 
за периода след 2012 г. и при условие че 
и други развити страни се ангажират 
със съпоставимо намаляване на 
емисиите си и че по-напредналите 
развиващи се страни ще дадат 
адекватен принос съобразно своите 
отговорности и съответни 
възможности.

Or. en

Изменение 69
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 

Проектостановище Изменение

10a. счита, че целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 30% 
до 2020 г. спрямо равнищата от 1990 
г. следва да бъде поставена 
единствено ако бъде сключено 
международно споразумение, 



AM\860842BG.doc 41/110 PE460.884v01-00

BG

последващо споразумението от 
Киото, което съдържа безусловно 
спазвани цели и трайни ангажименти 
от всички развити нации на света;

Or. ro

Изменение 70
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Раздел 4 (нов) (преди параграф 11)

Проектостановище Изменение

Мерки в областта на енергетиката

Or. en

Изменение 71
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 
ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г.;
счита, че според оценката на 
въздействието, извършена от 
Комисията, това равнище на 
намаляване ще остане в рамките на 
икономически ефективната 
стратегия за постигане на 
дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите с 80-95%;

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 
ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г.;
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Or. en

Изменение 72
Yannick Jadot, Lena Ek, Marita Ulvskog, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 
ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г.; 
счита, че според оценката на 
въздействието, извършена от
Комисията, това равнище на 
намаляване ще остане в рамките на 
икономически ефективната стратегия за 
постигане на дългосрочната цел за 
намаляване на емисиите с 80-95%;

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да намали 
емисиите си с 25% във вътрешен план 
до 2020 г. според Комисията и с 30% 
според други анализи; отбелязва, че 
според пътната карта на Комисията 
за 2050 г., равнище на намаляване от 
25% във вътрешен план ще остане в 
рамките на икономически ефективната 
стратегия за постигане на дългосрочната 
цел за намаляване на емисиите с 80-
95%;

Or. en

Изменение 73
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 

11. призовава енергийната ефективност
да бъде приоритет при бъдещи мерки 
в рамките на политиката в областта на 
климата; признава, че постигането на 
целта на ЕС в областта на енергийната 
ефективност от 20% до 2020 г. ще 
позволи на ЕС да изпълни 
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ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г.; 
счита, че според оценката на 
въздействието, извършена от 
Комисията, това равнище на намаляване 
ще остане в рамките на икономически 
ефективната стратегия за постигане на 
дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите с 80-95%;

ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г., 
както е посочено в пътната карта за 
ниска въглеродна интензивност; 
счита, че според оценката на 
въздействието, извършена от 
Комисията, това равнище на намаляване 
ще остане в рамките на икономически 
ефективната стратегия за постигане на 
дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите с 80-95%;

Or. en

Изменение 74
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 
ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г.; 
счита, че според оценката на 
въздействието, извършена от 
Комисията, това равнище на намаляване 
ще остане в рамките на икономически 
ефективната стратегия за постигане на 
дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите с 80-95%;

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 
ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г.; 
счита, че според оценката на 
въздействието, извършена от 
Комисията, това равнище на намаляване 
ще остане в рамките на икономически 
ефективната стратегия за постигане на 
дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80-95% 
спрямо равнищата от 1990 г.;

Or. ro
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Изменение 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 
ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г.; 
счита, че според оценката на 
въздействието, извършена от 
Комисията, това равнище на намаляване 
ще остане в рамките на икономически 
ефективната стратегия за постигане на 
дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите с 80-95%;

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 
ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г.; 
счита, че според оценката на 
въздействието, извършена от 
Комисията, това равнище на намаляване 
ще остане в рамките на икономически 
ефективната стратегия за постигане на 
дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите с 80-95%  на развиващите се 
страни като група;

Or. en

Изменение 76
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 
ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20% или повече до 2020 г.; 
счита, че според оценката на 

11. призовава енергийната ефективност 
да бъде един от приоритетите при 
бъдещи мерки в рамките на политиката 
в областта на климата; признава, че 
постигането на целта на ЕС в областта 
на енергийната ефективност от 20% до 
2020 г. ще позволи на ЕС да изпълни 
ангажиментите си за намаляване на 
емисиите с 20%  до 2020 г.; счита, че 
според оценката на въздействието, 
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въздействието, извършена от 
Комисията, това равнище на намаляване 
ще остане в рамките на икономически 
ефективната стратегия за постигане на 
дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите с 80-95%;

извършена от Комисията, това равнище 
на намаляване ще остане в рамките на 
икономически ефективната стратегия за 
постигане на дългосрочната цел за 
намаляване на емисиите с 80-95%;

Or. de

Изменение 77

Lena Ek от името на групата ALDE
Fiona Hall, Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 11 a (нов) 

Проектостановище Изменение

11a. подчертава, че анализът на 
Комисията на най-икономически 
ефективната траектория на 
намаляване на емисиите показва, че 
програма, чиито амбиции са под 25% 
до 2020 г., ще доведе до значително по-
високи общи разходи за целия период и 
би могла да бъде причина за 
въглеродно интензивни инвестиции, 
чийто резултат ще бъде по-високи 
цени на въглерода впоследствие [1];
__________________
Съобщение на Комисията, озаглавено 
„Пътна карта за постигане до 2050 г. 
на конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност“ 
(COM(2011)0112)

Or. en
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Изменение 78
Yannick Jadot, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 12 

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията да предприеме 
необходимите действия, за да
гарантира, че държавите-членки
изпълняват изцяло своите ангажименти 
в областта на енергоспестяването, като 
това става или чрез въвеждането на 
изискването, че националните планове 
за действие в областта на енергийната 
ефективност трябва да бъдат одобрени 
от Комисията, или чрез други мерки;

12. призовава Комисията да установи 
обвързващи национални цели за
икономия на енергия за държавите-
членки  при предстоящото 
преразглеждане на 
законодателството на ЕС в областта 
на енергоспестяването и 
енергетичните услуги; призовава 
също така  държавите-членки да 
изпълняват изцяло своите ангажименти 
в областта на енергоспестяването,
наблюдавани посредством
националните планове за действие в 
областта на енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 79

Lena Ek от името на групата ALDE
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 12 

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията да предприеме 
необходимите действия, за да 
гарантира, че държавите-членки 
изпълняват изцяло своите ангажименти 
в областта на енергоспестяването, като 
това става или чрез въвеждането на 
изискването, че националните планове 
за действие в областта на енергийната 
ефективност трябва да бъдат одобрени 
от Комисията, или чрез други мерки;

12. призовава Комисията да установи 
обвързваща цел за енергийна 
ефективност на европейско равнище в 
директивата относно енергийната 
ефективност и икономията на 
енергия, която предстои да бъде 
приета, за да се гарантира, че 
държавите-членки изпълняват изцяло 
своите ангажименти в областта на 
енергоспестяването чрез националните
си планове за действие в областта на 
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енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 80
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 12 

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията да предприеме 
необходимите действия, за да гарантира, 
че държавите-членки изпълняват изцяло 
своите ангажименти в областта на 
енергоспестяването, като това става или 
чрез въвеждането на изискването, че 
националните планове за действие в 
областта на енергийната ефективност 
трябва да бъдат одобрени от Комисията, 
или чрез други мерки;

12. призовава Комисията да предприеме
необходимите действия, за да гарантира, 
че държавите-членки изпълняват изцяло 
своите ангажименти в областта на 
енергоспестяването, като това става или 
чрез въвеждането на изискването, че 
националните планове за действие в 
областта на енергийната ефективност 
трябва да бъдат одобрени от Комисията, 
или чрез започване на процедури за 
нарушение срещу държавите-членки в 
случай на неспазване от тяхна 
страна на транспонираните 
задължения;

Or. de

Изменение 81
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 12 

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията да предприеме 
необходимите действия, за да гарантира, 
че държавите-членки изпълняват изцяло 
своите ангажименти в областта на 
енергоспестяването, като това става 
или чрез въвеждането на 
изискването, че националните 

12. призовава Комисията да предприеме 
необходимите действия, за да гарантира, 
че държавите-членки изпълняват изцяло 
своите ангажименти в областта на 
енергоспестяването; в този контекст 
припомня Резолюцията на 
Европейския парламент от 15 
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планове за действие в областта на
енергийната ефективност трябва да 
бъдат одобрени от Комисията, или 
чрез други мерки;

декември 2010 г. относно 
преразглеждането на плана за 
действие относно енергийната 
ефективност (2010/2107(INI)), в която 
се призовава за задължителни цели за 
енергийна ефективност;

Or. en

Изменение 82
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 12 

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията да предприеме 
необходимите действия, за да гарантира, 
че държавите-членки изпълняват изцяло 
своите ангажименти в областта на 
енергоспестяването, като това става 
или чрез въвеждането на изискването, 
че националните планове за действие в 
областта на енергийната ефективност 
трябва да бъдат одобрени от Комисията, 
или чрез други мерки;

12. призовава Комисията да предприеме 
необходимите действия, за да гарантира, 
че държавите-членки изпълняват изцяло 
своите крайни ангажименти до 2020 г., 
като това става или чрез въвеждането на 
изискването, че националните планове 
за действие в областта на енергийната 
ефективност трябва да бъдат одобрени 
от Комисията, или чрез други мерки, 
свързани с енергийния пазар;

Or. pl

Изменение 83
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 12 

Проектостановище Изменение

12. призовава Комисията да предприеме 
необходимите действия, за да гарантира, 
че държавите-членки изпълняват изцяло 
своите ангажименти в областта на 
енергоспестяването, като това става или 
чрез въвеждането на изискването, че 

12. призовава Комисията да предприеме 
необходимите действия, за да гарантира, 
че държавите-членки изпълняват изцяло 
своите ангажименти в областта на 
енергоспестяването, като това става или 
чрез въвеждането на изискването, че 
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националните планове за действие в 
областта на енергийната ефективност 
трябва да бъдат одобрени от Комисията, 
или чрез други мерки;

националните планове за действие в 
областта на енергийната ефективност 
трябва да бъдат одобрени от Комисията
и че Комисията ще има отговорност 
за наблюдението на тяхното 
изпълнение в държавите-членки, или 
чрез други мерки;

Or. lt

Изменение 84
Maria Da Graça Carvalho

Проектостановище
Параграф 12 a (нов) 

Проектостановище Изменение

12a. счита, че секторните подходи 
могат да до принесат за съчетаване 
на действия в областта на климата с 
конкурентоспособност и 
икономически растеж; подчертава 
значението на приемането на 
холистичен хоризонтален секторен 
подход за отрасъла като добавена 
стойност за международните 
преговори и целите на ЕС по 
отношение на CO2;

Or. en

Изменение 85
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 13 

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че в много области
енергоспестяването и енергийната 
ефективност предлагат най-ефективния 
в икономическо отношение потенциал 

13. подчертава, че енергоспестяването и 
енергийната ефективност предлагат най-
ефективния в икономическо отношение 
потенциал за допълнително намаляване; 
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за допълнително намаляване; насочва 
вниманието към неизползвания 
потенциал в области като енергийната 
ефективност на сградите, по-специално 
съществуващите сгради, транспортния 
сектор, възлагането на обществени 
поръчки и производството, 
преобразуването и преноса на енергия, 
включително централното отопление; 
отново заявява, че предприемането на 
конкретни мерки в тези области е от 
основно значение за насочването на 
вниманието към съответните 
предложения, включени в доклада 
„Bendtsen“; настоятелно призовава за 
прилагането на мерки за 
енергоспестяване преди всичко на 
национално, регионално и местно 
равнище;

насочва вниманието към неизползвания 
потенциал в области като енергийната 
ефективност на сградите, по-специално 
съществуващите сгради, транспортния 
сектор, възлагането на обществени 
поръчки и производството, 
преобразуването и преноса на енергия, 
включително централното отопление; 
отново заявява, че предприемането на 
конкретни мерки в тези области е от 
основно значение за насочването на 
вниманието към съответните 
предложения, включени в доклада 
„Bendtsen“; настоятелно призовава за 
прилагането на мерки за 
енергоспестяване преди всичко на 
национално, регионално и местно 
равнище; подчертава големия 
потенциал на въвеждането на схема 
за задължения за икономия на 
енергия, предложена в Плана за 
енергийна ефективност от 
Комисията, който вече доказа 
положителния си ефект в определени 
държави-членки;

Or. en

Изменение 86
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 13 

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че в много области 
енергоспестяването и енергийната
ефективност предлагат най-
ефективния в икономическо 
отношение потенциал за 
допълнително намаляване; насочва 
вниманието към неизползвания 
потенциал в области като енергийната
ефективност на сградите, по-специално 
съществуващите сгради, транспортния 

13. подчертава, че в много области 
енергоспестяването, постигнато чрез 
подобрена енергийна ефективност на 
съоръженията, предлага най-
оптималното средство за постигане 
на допълнително намаляване на CO2;
насочва вниманието към неизползвания 
потенциал в области като максимална 
енергийна ефективност на сградите, по-
специално съществуващите сгради, 



AM\860842BG.doc 51/110 PE460.884v01-00

BG

сектор, възлагането на обществени 
поръчки и производството, 
преобразуването и преноса на енергия, 
включително централното отопление;
отново заявява, че предприемането на 
конкретни мерки в тези области е от 
основно значение за насочването на 
вниманието към съответните 
предложения, включени в доклада
„Bendtsen“; настоятелно призовава за 
прилагането на мерки за 
енергоспестяване преди всичко на 
национално, регионално и местно 
равнище;

транспортния сектор (включително 
въздушния транспорт), възлагането на 
обществени поръчки,  производството 
на енергоемки продукти и 
преобразуването и преноса на енергия, 
включително централни отоплителни 
или охладителни системи; отново 
заявява, че предприемането на 
конкретни мерки в тези области е от 
основно значение за насочването на 
вниманието към съответните 
предложения, включени в доклада
„Bendtsen“; настоятелно призовава за 
прилагането на финансови и 
технически мерки за енергоспестяване 
преди всичко на национално, 
регионално и местно равнище;

Or. pl

Изменение 87
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 13 

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че в много области 
енергоспестяването и енергийната 
ефективност предлагат най-ефективния 
в икономическо отношение потенциал 
за допълнително намаляване; насочва 
вниманието към неизползвания 
потенциал в области като енергийната 
ефективност на сградите, по-специално 
съществуващите сгради, транспортния 
сектор, възлагането на обществени 
поръчки и производството, 
преобразуването и преноса на енергия, 
включително централното отопление; 
отново заявява, че предприемането на 
конкретни мерки в тези области е от 
основно значение за насочването на 
вниманието към съответните 
предложения, включени в доклада 

13. подчертава, че в много области 
енергоспестяването и енергийната 
ефективност предлагат най-ефективния 
в икономическо отношение потенциал 
за допълнително намаляване; насочва 
вниманието към неизползвания 
потенциал в области като енергийната 
ефективност на сградите, по-специално 
съществуващите сгради, транспортния 
сектор, възлагането на обществени 
поръчки и производството, 
преобразуването и преноса на енергия, 
включително централното отопление; 
отново заявява, че предприемането на 
конкретни мерки в тези области е от 
основно значение за насочването на 
вниманието към съответните 
предложения, включени в доклада 
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„Bendtsen“; настоятелно призовава за 
прилагането на мерки за 
енергоспестяване преди всичко на 
национално, регионално и местно 
равнище;

„Bendtsen“; настоятелно призовава за 
прилагането на мерки за 
енергоспестяване преди всичко на 
национално, регионално и местно 
равнище и за разработването на 
комуникационна стратегия за 
проектите на ЕС равнище, така че да 
се предоставя пълна информация 
както на предприятията, така и на 
потребителите;

Or. de

Изменение 88
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 13 

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че в много области 
енергоспестяването и енергийната 
ефективност предлагат най-ефективния 
в икономическо отношение потенциал 
за допълнително намаляване; насочва 
вниманието към неизползвания 
потенциал в области като енергийната 
ефективност на сградите, по-специално 
съществуващите сгради, транспортния 
сектор, възлагането на обществени 
поръчки и производството, 
преобразуването и преноса на енергия, 
включително централното отопление;
отново заявява, че предприемането на 
конкретни мерки в тези области е от 
основно значение за насочването на 
вниманието към съответните 
предложения, включени в доклада 
„Bendtsen“; настоятелно призовава за 
прилагането на мерки за 
енергоспестяване преди всичко на 
национално, регионално и местно 
равнище;

13. подчертава, че в много области 
енергоспестяването и енергийната 
ефективност предлагат най-ефективния 
в икономическо отношение потенциал 
за допълнително намаляване; насочва 
вниманието към неизползвания 
потенциал в области като енергийната 
ефективност на сградите, по-специално 
съществуващите сгради, транспортния 
сектор, възлагането на обществени 
поръчки и производството, 
преобразуването и преноса на енергия, 
включително централното отопление;
отново заявява, че предприемането на 
конкретни мерки в тези области е от 
основно значение за насочването на 
вниманието към съответните 
предложения, включени в докладите 
„Bendtsen“ и „Kolarska-Bobińska ”;
настоятелно призовава за прилагането 
на мерки за енергоспестяване преди 
всичко на национално, регионално и 
местно равнище;

Or. en
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Изменение 89
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 13 a (нов)

Проектостановище Изменение

13a. насочва вниманието към 
потенциала за енергоспестяване на 
МСП, предвид факта, че 
понастоящем само  24% от 
европейските МСП са активно 
ангажирани в действия по 
намаляване на въздействието си 
върху околната среда; подчертава, че 
въпреки че има поне един финансов 
консултант на разположение за всяко 
МСП, те не получават съвети 
относно енергоспестяването и 
енергийната ефективност и 
следователно имат нужда от 
съдействието също така и на 
експерт по въпросите на околната 
среда и енергетиката;

Or. en

Изменение 90
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 13 a (нов) 

Проектостановище Изменение

13a. припомня, че съгласно 
информация на Комисията остават 
почти 8 милиарда евро от фондовете 
на ЕС, предназначени за енергийната 
ефективност, които не са поискани 
[1]; приветства, следователно, 
намерението на Комисията да улесни 
и насърчи използването на 
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структурните фондове за ремонт на 
сгради, свързано с потреблението на 
енергия; очаква конкретни 
инициативи, включително относно 
разпоредбите във връзка с 
финансирането;

[1] Euractive.com интервю с директор 
Mary Donnelly, ГД „Енергетика, 
озаглавено Top official: „EU unlikely to 
meet energy-efficiency goals”
 (http://www.euractiv.com/en/energy-
efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-
fund-lies-unclaimed-news-500849)
[

Or. en

Изменение 91
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 13 б (нов) 

Проектостановище Изменение

13б. подчертава, че приемането на по-
строги цели на ЕС в областта на 
климата предполага значително 
повишаване на усилията и 
итнестициите в разработването и 
бързото внедряване на устойчиви и 
нисковъглеродни технологии, 
интелигентни мрежи и  научни 
изследвания в областта на 
енергетиката; счита, че е от 
първостепенно значение да се осигури 
необходимото финансиране за плана 
за SET след 2013 г.; подчертава, че 
стратегия в областта на 
енергетиката, насочена към 
изпълнение на целите по отношение 
на климата над 20 %, трябва да се 
основава на всички енергийни 
технологии, които са благоприятни 
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за климата;

Or. en

Изменение 92
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 14 

Проектостановище Изменение

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да 
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед 
както на завършването на 
взаимосвързан вътрешен пазар на 
енергия, така и на значителното 
намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система;

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да 
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед 
както на завършването на 
взаимосвързан вътрешен пазар на 
енергия, така и на значителното 
намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система; подчертава по-
специално необходимостта от 
междусистемни връзки между 
държавите-членки с цел пълноценно 
използване на мащабните инвестиции 
в нови възобновяеми енергийни 
източници в държавите по 
крайбрежието на Северно море;

Or. en

Изменение 93
Yannick Jadot, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 14 
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Проектостановище Изменение

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да 
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед
както на завършването на 
взаимосвързан вътрешен пазар на 
енергия, така и на значителното 
намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система;

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро в мощности за
производство на енергия и за
модернизиране на инфраструктурата 
за енерготранспорт и 
енергоразпределение в ЕС до 2020 г., 
като финансирането трябва да бъде 
осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед 
завършването на взаимосвързан 
вътрешен пазар на енергия, осигуряване 
на сигурност на доставките, 
подобряване на внедряването на 
възобновяеми енергийни източници  в
европейската енергийна система, 
увеличаване на енергийната 
ефективност и даване на 
възможност на потребителите да се 
възползват от новите технологии;

Or. en

Изменение 94
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 14 

Проектостановище Изменение

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да 
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед 
както на завършването на 
взаимосвързан вътрешен пазар на 
енергия, така и на значителното 

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро в мощности за
производство на енергия, 60 – 70% от 
които е необходимо да се инвестират 
във възобновяеми енергийни 
източници, и за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
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намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система;

инвестиции да бъдат извършени с оглед 
както на завършването на 
взаимосвързан вътрешен пазар на 
енергия, увеличаване на 
енергоспестяване, така и на 
значителното намаляване на отделянето 
на въглеродни емисии от европейската 
енергийна система;

Or. en

Изменение 95
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 14 

Проектостановище Изменение

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да 
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед
както на завършването на 
взаимосвързан вътрешен пазар на 
енергия, така и на значителното
намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система;

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да 
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед 
на завършването на взаимосвързан 
вътрешен пазар на енергия, значително
намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система и съществено 
подобряване на интегрирането на 
възобновяемите енергийни 
източници;

Or. de

Изменение 96
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 14 



PE460.884v01-00 58/110 AM\860842BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да 
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед
както на завършването на 
взаимосвързан вътрешен пазар на 
енергия, така и на значителното
намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система;

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да 
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед 
на завършването на взаимосвързан 
вътрешен пазар на енергия, значително
намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система, като същевременно 
се отчитат спецификите на 
енергийния микс на всяка държава;

Or. en

Изменение 97
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 14 

Проектостановище Изменение

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната инфраструктура в ЕС до 
2020 г., като финансирането трябва да 
бъде осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед 
както на завършването на 
взаимосвързан вътрешен пазар на 
енергия, така и на значителното 
намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система;

14. отбелязва, че Комисията установи 
необходимост от инвестиции в размер 
на 1 трилион евро за модернизиране на 
енергийната система в ЕС до 2020 г., 
като финансирането трябва да бъде 
осигурено основно посредством 
енергийните тарифи; призовава тези 
инвестиции да бъдат извършени с оглед 
както на завършването на 
взаимосвързан вътрешен пазар на 
енергия, така и на значителното 
намаляване на отделянето на 
въглеродни емисии от европейската 
енергийна система;

Or. ro
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Изменение 98
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Раздел 5 (нов) (преди параграф 15)

Проектостановище Изменение

Мерки в областта на промишлената 
политика

Or. en

Изменение 99
Lena Ek от името на групата ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Проектостановище
Параграф 15 

Проектостановище Изменение

15. призовава европейската схема за 
търговия с емисии да се прилага по-
гъвкаво, така че да може да се 
отчитат по-добре актуалните 
икономически тенденции и обема на 
производството, вместо да схемата 
да се основава единствено на 
исторически данни; изразява 
убеждение, че правилата за 
разпределяне трябва както да 
гарантират дългосрочната сигурност 
на инвестициите, така и да 
предоставят гъвкави механизми в 
случай на икономически спад 
(например за избягване на прекомерно 
разпределяне);

заличава се

Or. en
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Изменение 100
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 15 

Проектостановище Изменение

15. призовава европейската схема за 
търговия с емисии да се прилага по-
гъвкаво, така че да може да се 
отчитат по-добре актуалните 
икономически тенденции и обема на 
производството, вместо да схемата 
да се основава единствено на 
исторически данни; изразява 
убеждение, че правилата за 
разпределяне трябва както да 
гарантират дългосрочната сигурност 
на инвестициите, така и да 
предоставят гъвкави механизми в 
случай на икономически спад 
(например за избягване на прекомерно 
разпределяне);

заличава се

Or. en

Изменение 101
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 15 

Проектостановище Изменение

15. призовава европейската схема за 
търговия с емисии да се прилага по-
гъвкаво, така че да може да се 
отчитат по-добре актуалните 
икономически тенденции и обема на 
производството, вместо да схемата 
да се основава единствено на 
исторически данни; изразява 
убеждение, че правилата за 
разпределяне трябва както да 
гарантират дългосрочната сигурност 

заличава се
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на инвестициите, така и да 
предоставят гъвкави механизми в 
случай на икономически спад 
(например за избягване на прекомерно 
разпределяне);

Or. fr

Изменение 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 15 

Проектостановище Изменение

15. призовава европейската схема за 
търговия с емисии да се прилага по-
гъвкаво, така че да може да се 
отчитат по-добре актуалните 
икономически тенденции и обема на 
производството, вместо да схемата 
да се основава единствено на 
исторически данни; изразява 
убеждение, че правилата за
разпределяне трябва както да 
гарантират дългосрочната сигурност 
на инвестициите, така и да 
предоставят гъвкави механизми в 
случай на икономически спад 
(например за избягване на прекомерно 
разпределяне);

15. отбелязва, че Комисията предлага 
манипулиране на цената на 
въглеродните емисии посредством по-
гъвкаво прилагане на европейската 
схема за търговия с емисии;

Or. en

Изменение 103
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. призовава европейската схема за 15. изразява загриженост, че 
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търговия с емисии да се прилага по-
гъвкаво, така че да може да се отчитат 
по-добре актуалните икономически 
тенденции и обема на производството, 
вместо да схемата да се основава 
единствено на исторически данни;
изразява убеждение, че правилата за 
разпределяне трябва както да 
гарантират дългосрочната сигурност на 
инвестициите, така и да предоставят 
гъвкави механизми в случай на 
икономически спад (например за 
избягване на прекомерно разпределяне);

европейската схема за търговия с 
емисии, във вида, в който се изпълнява 
понастоящем, е довела до прекомерно 
разпределяне    и непредвидени 
печалби, които не са били предвидени; 
поради това призовава европейската 
схема за търговия с емисии, в 
следващия ѝ етап,  да се прилага по-
гъвкаво, така че да може да се отчитат 
по-добре актуалните икономически 
тенденции и обема на производството, 
вместо да схемата да се основава 
единствено на исторически данни;
изразява убеждение, че правилата за 
разпределяне трябва както да 
гарантират дългосрочната сигурност на 
инвестициите, така и да предоставят 
гъвкави механизми в случай на 
икономически спад (например за 
избягване на прекомерно разпределяне);

Or. en

Изменение 104
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 15 

Проектостановище Изменение

15. призовава европейската схема за 
търговия с емисии да се прилага по-
гъвкаво, така че да може да се отчитат 
по-добре актуалните икономически 
тенденции и обема на производството, 
вместо да схемата да се основава 
единствено на исторически данни; 
изразява убеждение, че правилата за 
разпределяне трябва както да 
гарантират дългосрочната сигурност на 
инвестициите, така и да предоставят 
гъвкави механизми в случай на 
икономически спад (например за 

15. призовава европейската схема за 
търговия с емисии да се прилага по-
гъвкаво, така че да може да се отчитат 
по-добре актуалните икономически 
тенденции и обема на производството, 
вместо да схемата да се основава 
единствено на исторически данни; 
изразява убеждение, че правилата за 
разпределяне трябва както да 
гарантират дългосрочната сигурност на 
инвестициите, така и да предоставят 
гъвкави механизми в случай на 
икономически спад (например за 
избягване на прекомерно разпределяне); 
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избягване на прекомерно разпределяне); насочва вниманието към 
възстановяване на доверието в 
европейската схема за търговия с 
емисии, подложена неотдавна на 
кибер атака, при която бяха 
откраднати емисионни квоти;

Or. el

Изменение 105
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 15 a (нов) 

Проектостановище Изменение

15a. в рамките на правото на 
Комисията на законодателна 
инициатива по своевременен начин, 
насърчава Комисията да проучи 
въздействието на неотчитането на 
географския фактор при 
определянето на референтни 
стойности за секторите, върху които 
цената на транспорта има сериозно 
отражение, с цел своевременно 
откриване на възможни непредвидени 
печалби и избягване на опасността 
от изместване на емисиите на СО2 
при влизането в сила на новия срок на 
схемата за търговия с емисии на ЕС;

Or. en

Изменение 106
Maria Da Graça Carvalho

Проектостановище
Параграф 15 a (нов) 

Проектостановище Изменение

15a. счита, че интегрирането на 
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секторни подходи в схемата за 
търговия с емисии на ЕС ще увеличи 
цялостната икономическа 
ефективност в участващите 
държави; подчертава, че е добре да се 
разгледат ползите от разширяване на 
обхвата на секторните подходи, така 
че да се включат допълнителни 
сектори и държави;

Or. en

Изменение 107
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 16 

Проектостановище Изменение

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;
посочва, че изпълнението на същите 
критерии, които новите 
електроцентрали, захранвани с 
въглища, трябва да изпълняват в 
съответствие с пакета мерки в 
областта на климата и 
енергетиката относно улавянето и 
съхранението на въглероден диоксид, 
следва да бъде предварително условие 
за започване на строеж на 
електроцентрали, захранвани с газ; 

Or. pl
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Изменение 108
Yannick Jadot, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 16 

Проектостановище Изменение

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение, според някои 
анализи, на технологиите за улавяне и 
съхранението на въглероден диоксид за 
намаляване на емисиите на СО2, и то не 
само в сектора на енергетиката; 
подчертава, че според пътната карта за 
улавяне и съхранение на СО2 на 
Международната агенция по енергетика 
през 2020 г. половината от проектите в 
тази област ще бъдат в индустриалния 
производствен сектор; отбелязва също 
така, че всяко развиване технологии 
за улавянето и съхранението на 
въглероден диоксид, при положение че 
технологиите бъдат одобрени,
изисква много висока цена на CO2 в 
рамките на европейската схема за 
търговия с емисии;

Or. en

Изменение 109
Arturs Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 16 

Проектостановище Изменение

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
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енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;

енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;
посочва, че прилагането на тези 
технологии не следва да намалява 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост;

Or. en

Изменение 110
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 16 

Проектостановище Изменение

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид, като преходни 
технологии по-пътя към 
енергоснабдяване в дългосрочен план
без използване на изкопаеми горива, за 
намаляване на емисиите на СО2, и то не 
само в сектора на енергетиката, като 
същевременно отбелязва, че 
инвестирането в технологиите за 
улавяне и съхранението на въглероден 
диоксид изисква много по-високи цени 
на въглерода в сравнение с 
настоящите равнища;  подчертава, че 
според пътната карта за улавяне и 
съхранение на СО2 на Международната 
агенция по енергетика през 2020 г. 
половината от проектите в тази област 
ще бъдат в индустриалния 
производствен сектор;

Or. en
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Изменение 111
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 16 

Проектостановище Изменение

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;
подчертава, че за изчерпателна 
оценка на възможните проекти за 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид е необходимо приемане от 
страна на обществото;

Or. de

Изменение 112
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 16 

Проектостановище Изменение

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;

16. насочва вниманието към 
нарастващото внимание към
технологиите за улавяне и съхранението
на въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;
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Or. en

Изменение 113
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 16 

Проектостановище Изменение

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид като временен 
инструмент за намаляване на емисиите 
на СО2, и то не само в сектора на 
енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;

Or. en

Изменение 114
Lena Ek от името на групата ALDE

Проектостановище
Параграф 16 

Проектостановище Изменение

16. насочва вниманието към 
нарастващото значение на технологиите 
за улавяне и съхранението на 
въглероден диоксид за намаляване на 
емисиите на СО2, и то не само в сектора 
на енергетиката; подчертава, че според 
пътната карта за улавяне и съхранение 
на СО2 на Международната агенция по 
енергетика през 2020 г. половината от 
проектите в тази област ще бъдат в 
индустриалния производствен сектор;

(Не се отнася до българския текст.)
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Or. en

Изменение 115
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 16 a (нов) 

Проектостановище Изменение

16a. призовава Комисията незабавно 
да предложи как ЕС може най-добре 
да допълни действията си за 
смекчаване на изменението на 
климата с усилия, насочени към 
намаляването на различни от 
въглеродния диоксид газове като 
флуовъглеводородите(HFC), които са 
най-бързо увеличаващият се 
замърсител в света, и 
трифлуорметана (HFC23); призовава 
Комисията да насърчи инициативата 
за включване на производството на 
HFC в Протокола от Монреал и да 
сключва двустранни споразумения с 
трети държави за намаляване на 
HFC23, с цел премахване на 
различните от въглеродния диоксид 
газове и намаляване на HFC23  по 
ефективен в икономическо 
отношение на начин и с обществена 
цена, по-ниска от настоящата цена 
на въглеродните емисии;

Or. en

Изменение 116
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 16 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

16a. отбелязва приноса на ядрената 
енергия за намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид, тъй като 
затварянето на атомните 
електроцентрали, функциониращи в 
ЕС, би довело до 50% увеличаване на 
емисиите; споделя обаче 
притесненията на европейските 
граждани по повод на опасностите, 
свързани с използването на ядрената 
енергия, и призовава за по-строга 
европейска рамка за ядрена 
безопасност и незабавното извеждане 
от експлоатация на атомните 
електроцентрали, оборудвани с 
остаряла технология;

Or. el

Изменение 117
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 16 a (нов) 

Проектостановище Изменение

16a. отбелязва, че що се отнася до 
бъдещето на антрацитните и 
лигнитните въглища, технологиите 
за улавяне и съхраняване на въглероден 
диоксид не следва да се счита за 
единствената възможност за 
запазване на използването на въглища 
в икономиката на ЕС и че други 
нискоемисионни въглищни 
технологии следва също така да се 
разработват и въвеждат;

Or. pl
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Изменение 118
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Раздел 6 (нов) (преди параграф 17)

Проектостановище Изменение

Мерки в областта на научните 
изследвания и иновациите

Or. en

Изменение 119
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 17 

Проектостановище Изменение

17. подчертава, че разработването и 
внедряването на революционни 
технологии е от ключово значение в 
борбата срещу изменението на климата 
и същевременно за това да бъдат 
убедени партньорите на ЕС по целия 
свят, че намаляването на емисиите е 
осъществимо, без да води до загуба на 
конкурентоспособност и закриване на 
работни места; счита, че е от 
съществено значение за Европа да заеме 
водеща позиция, като например увеличи 
съществено разходите, свързани с 
научни изследвания относно 
благоприятни за климата и енергийно 
ефективни промишлени технологии 
като част от Рамковата програма за 
научни изследвания;

17. подчертава, че разработването и 
внедряването на революционни 
технологии е от ключово значение в 
борбата срещу изменението на климата 
и същевременно за това да бъдат 
убедени партньорите на ЕС по целия 
свят, че намаляването на емисиите е 
осъществимо, без да води до загуба на 
конкурентоспособност и закриване на 
работни места; счита, че е от 
съществено значение за Европа да заеме 
водеща позиция, като например увеличи 
съществено разходите, свързани с 
научни изследвания относно 
благоприятни за климата и енергийно 
ефективни промишлени технологии 
като част от Рамковата програма за 
научни изследвания; подчертава 
необходимостта Европа да поеме 
водеща роля в научните изследвания, 
свързани с технологии в областта на 
климата и енергийната 
ефективност, и да развие тясно 
научно сътрудничество в тази сфера 
с международните партньори, по-
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специално с държавите от групата 
БРИК (Бразилия, Русия, Индия и 
Китай);

Or. el

Изменение 120
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 17 

Проектостановище Изменение

17. подчертава, че разработването и 
внедряването на революционни 
технологии е от ключово значение в 
борбата срещу изменението на климата 
и същевременно за това да бъдат 
убедени партньорите на ЕС по целия 
свят, че намаляването на емисиите е 
осъществимо, без да води до загуба на 
конкурентоспособност и закриване на 
работни места; счита, че е от 
съществено значение за Европа да заеме 
водеща позиция, като например увеличи 
съществено разходите, свързани с 
научни изследвания относно 
благоприятни за климата и енергийно 
ефективни промишлени технологии 
като част от Рамковата програма за 
научни изследвания;

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Изменение 121
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 17 

Проектостановище Изменение

17. подчертава, че разработването и 17. подчертава, че разработването и 
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внедряването на революционни 
технологии е от ключово значение в 
борбата срещу изменението на климата 
и същевременно за това да бъдат 
убедени партньорите на ЕС по целия 
свят, че намаляването на емисиите е 
осъществимо, без да води до загуба на 
конкурентоспособност и закриване на 
работни места; счита, че е от 
съществено значение за Европа да заеме 
водеща позиция, като например увеличи 
съществено разходите, свързани с 
научни изследвания относно 
благоприятни за климата и енергийно 
ефективни промишлени технологии 
като част от Рамковата програма за 
научни изследвания;

внедряването на революционни 
технологии е от ключово значение в 
борбата срещу изменението на климата 
и същевременно за това да бъдат 
убедени партньорите на ЕС по целия 
свят, че намаляването на емисиите е 
осъществимо, без да води до загуба на 
конкурентоспособност и закриване на 
работни места; счита, че е от 
съществено значение за Европа да заеме 
водеща позиция, като например увеличи 
съществено разходите, свързани с 
научни изследвания относно 
благоприятни за климата и енергийно 
ефективни промишлени технологии 
като част от  осмата Рамкова програма 
за научни изследвания и иновации, 
която следва  да бъде правилно 
приведена в съответствие със  
стратегическите енергийни 
технологии, посочени в плана за SET ;

Or. en

Изменение 122

Lena Ek от името на групата ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Проектостановище
Параграф 17 

Проектостановище Изменение

17. подчертава, че разработването и 
внедряването на революционни 
технологии е от ключово значение в 
борбата срещу изменението на климата 
и същевременно за това да бъдат 
убедени партньорите на ЕС по целия 
свят, че намаляването на емисиите е 
осъществимо, без да води до загуба на 
конкурентоспособност и закриване на 
работни места; счита, че е от 
съществено значение за Европа да заеме 

17. подчертава, че разработването и 
внедряването на революционни 
технологии е от ключово значение в 
борбата срещу изменението на климата 
и същевременно за това да бъдат 
убедени партньорите на ЕС по целия 
свят, че намаляването на емисиите е 
осъществимо, без да води до загуба на 
конкурентоспособност и закриване на 
работни места; счита, че е от 
съществено значение за Европа да заеме 
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водеща позиция, като например увеличи 
съществено разходите, свързани с 
научни изследвания относно 
благоприятни за климата и енергийно 
ефективни промишлени технологии 
като част от Рамковата програма за 
научни изследвания;

водеща позиция, като например увеличи 
съществено разходите, свързани с 
научни изследвания относно 
благоприятни за климата и енергийно 
ефективни промишлени технологии 
като част от Рамковата програма за 
научни изследвания и програмата на 
плана за SET  ;

Or. en

Изменение 123
Lena Ek от името на групата ALDE

Проектостановище
Параграф 17 a (нов) 

Проектостановище Изменение

17a. подчертава потенциала за 
селското стоапанство от по-големия 
принос към мерките срещу 
изменението на климата, и по-
специално потенциала от 
използването на остатъците от 
селскостопанската дейност за 
производство на устойчива енергия, 
като по този начин се добавя 
допълнителен източник на приходи за 
земеделските стопани; счита, че 
бъдещата ОСП следва да бъде 
инструмент за подпомагане на 
държавите-членки да постигнат 
целите в областта на околната среда 
и изменението на климата и че следва 
да помогне на замеделските стопани 
да реализират ползите, свързани с 
екологосъобразния растеж;  счита, че 
екологосъобразният компонент на 
ОСП трябва да бъде част от преките 
плащания в рамките на първия стълб, 
за да се избегнат сложните 
административни процедури, да се 
гарантира, че той стимулира 
ангажиментите на земеделските 
стопани по отношение на околната 
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среда, и за да се осигури еднаквото му 
прилагане във всички държави-членки.

Or. en

Изменение 124
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 17 a (нов) 

Проектостановище Изменение

17a. счита за особено важно 
сътрудничеството между 
европейските механизми за патентна 
закрила в областта на 
енергоспестяването и 
възобновяемите енергийни източници 
с цел олесняване на достъпа до ценна 
интелектуална собственост, която 
остава неизползвана; подчертава 
необходимостта от планиран 
европейски патент като 
приоритетен въпрос в областта на 
енергоспестяването и 
възобновяемите енергийни 
източници;

Or. el

Изменение 125
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 17 a (нов) 

Проектостановище Изменение

17a. призовава Комисията да коригира 
бюджета на ЕС, за да се ускори 
разработването и внедряването на 
ефективни от гледна точка на
разходите технологии с ниски 
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въглеродни емисии, по-специално с цел 
посрещане на финансовите нужди, 
свързани с изпълнението на 
Стратегическия план за енергийните 
технологии (план SET);

Or. en

Изменение 126
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 17 a (нов) 

Проектостановище Изменение

17a. Подчертава необходимостта от 
ограничаване на емисиите на CO2 в 
транспортния сектор чрез 
предоставянето на стандартизирана 
европейска инфраструктура за 
електрически превозни средства и 
повече стимули за устойчиви 
биогорива от второ поколение, като 
алтернатива на изкопаемите горива;

Or. en

Изменение 127
Maria Da Graça Carvalho

Проектостановище
Параграф 17 a (нов) 

Проектостановище Изменение

17a. Счита, че чрез подпомагане на 
прехода към ниско - въглеродна 
икономика и преход към глобален 
пазар на въглеродни емисии 
секторният подход може също да се 
окаже част от международната 
рамка за действие в областта на 
климата след 2012 г.;
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Or. en

Изменение 128
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 17 а (нов) (след заглавие) 

Проектостановище Изменение

17a. Приветства намерението на 
Комисията да ориентира 
политиките за действие в областта 
на климата към цели с дългосрочна 
перспектива и подкрепя идеята за 
междинни цели като например за 
2030 г.; изразява убеждението, че едни 
реалистични средно- и дългосрочни 
цели осигуряват по-ясни стимули за 
инвеститорите да правят устойчиви 
инвестиции; завишаването целите в 
рамките на настоящата рамка за 
2020 г. може да се окаже прекалено 
амбициозно от гледна точка на 
инвеститорите;

Or. en

Изменение 129
Lena Ek от името на групата ALDE
Fiona Hall, Chris Davies

Проектостановище
Параграф 18 

Проектостановище Изменение

18. отбелязва, че според извършената от 
Комисията оценка поставянето на по-
висока цел за намаляване на емисиите 
би довело до намаляване на вноса на 
нефт и природен газ, чийто размер може 
да достигне 40 млрд. евро до 2020 г., 
при предполагаема цена на нефта от 88 
щатски долара за барел през 2020 г.; 

18. отбелязва, че според извършената от 
Комисията оценка поставянето на по-
висока цел за намаляване на емисиите 
би довело до намаляване на вноса на 
нефт и природен газ, чийто размер може 
да достигне 40 млрд. евро до 2020 г., 
при предполагаема цена на нефта от 88 
щатски долара за барел през 2020 г.; 
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отбелязва, че зависимостта на ЕС от 
вноса на енергия може да бъде намалена 
по този начин с до 56%;

отбелязва, че зависимостта на ЕС от 
вноса на енергия може да бъде намалена 
по този начин с до 56%; отбелязва 
освен това, че това представлява 
подценяване на цените на петрола 
понастоящем и за в бъдеще;

Or. en

Изменение 130
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 18 

Проектостановище Изменение

18. отбелязва, че според извършената от 
Комисията оценка поставянето на по-
висока цел за намаляване на емисиите 
би довело до намаляване на вноса на 
нефт и природен газ, чийто размер може 
да достигне 40 млрд. евро до 2020 г., 
при предполагаема цена на нефта от 88 
щатски долара за барел през 2020 г.; 
отбелязва, че зависимостта на ЕС от 
вноса на енергия може да бъде намалена 
по този начин с до 56%;

18. отбелязва, че според извършената от 
Комисията оценка поставянето на по-
висока цел за намаляване на емисиите 
би довело до намаляване на вноса на 
нефт и природен газ, чийто размер може 
да достигне 40 млрд. евро до 2020 г., 
при предполагаема цена на нефта от 88 
щатски долара за барел през 2020 г.; 
приветства факта, че зависимостта на 
ЕС от вноса на енергия може да бъде 
намалена по този начин с до 56%;

Or. en

Изменение 131
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 19 

Проектостановище Изменение

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките 
на СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 

заличава се
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значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;

Or. en

Изменение 132
Yannick Jadot, Judith A. Merkies

Проектостановище
Параграф 19 

Проектостановище Изменение

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
проблем за отделните сектори в ЕС и за 
потребителите; припомня обаче, че на 
държавите-членки специално бе 
предоставено правото да използват 
приходите от търговете да смекчат 
този ефект за енергоемките 
промишлени дейности посредством 
държавна помощ и призовава 
държавите-членки да използват част 
от тези приходи, за да подпомогнат 
потребителите, и особено най-
уязвимите от тях, да намалят 
консумацията си на енергия;

Or. en

Изменение 133
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 19 

Проектостановище Изменение

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
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СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;

СТЕ в същото време би довело до 
допълнително нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;
счита, че неотдавнашните 
проучвания на Евробарометър 
показват, че стабилните и сигурни 
цени на енергията се определят като 
най-важния аспект на 
сътрудничеството в областта на 
енергетиката[1];
[1] Евробарометър на Европейския 
парламент от 31 януари 2011 г. 
озаглавен: „Европейците и 
енергетиката“

Or. en

Изменение 134
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 19 

Проектостановище Изменение

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;

19. отбелязва, че докат служи като 
стимул за създаването на 
нисковъглеродни технологии, 
приемането на по-строга цел за 
намаляване в рамките на СТЕ би довело 
до допълнително нарастване на цените 
на електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;
подчертава във връзка с това, 
неотложността от приемането на 
наистина амбициозна политика на 
ЕС за пестене на енергия, която 
едновременно би се занимавала 
активно с високите цени на 
енергията, с тяхната нестабилност 
и свръх зависимост от вносни горива;
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Or. en

Изменение 135
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 19 

Проектостановище Изменение

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;
отбелязва, че ако в момента не се 
преследва целта за най-ефикасни 
разходи за намаляване на газовите 
емисии с 80% до 95% до 2050 г., 
разходите, които промишлеността и 
потребителите ще направят в 
бъдеще ще бъдат непоносими;

Or. en

Изменение 136
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 19 

Проектостановище Изменение

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите; това 
би направило изкопаемите горива по-
скъпи и би насърчило инвестициите 
във възобновяеми енергийни 
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източници;

Or. en

Изменение 137
Lena Ek от името на групата ALDE
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 19 

Проектостановище Изменение

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;

19. подчертава, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ трябва да бъде съпроводено от 
амбициозни мерки за енергийна 
ефективност, с цел да бъде смекчено
допълнително нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите

Or. en

Изменение 138
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 19 

Проектостановище Изменение

19. отбелязва, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;

19. признава, че приемането на по-
строга цел за намаляване в рамките на 
СТЕ би довело до допълнително 
нарастване на цените на 
електроенергията, което би било 
значителен проблем за отделните 
сектори в ЕС и за потребителите;

Or. en



AM\860842BG.doc 83/110 PE460.884v01-00

BG

Изменение 139
Lena Ek от името на групата ALDE
Chris Davies

Проектостановище
Параграф 20 

Проектостановище Изменение

20. отбелязва, че по отношение на 
международната конкурентоспособност 
по-големи усилия за смекчаване от 
страна на ЕС биха довели до 
предимство по отношение на 
разходите за международните 
конкуренти на ЕС и същевременно до 
конкурентни маржове за 
дружествата от ЕС в областта на 
климатичните технологии; счита, че 
за конкурентите на ЕС подписването на 
международно споразумение би 
означало да се откажат от предимствата 
по отношение на разходите, докато 
конкурентният марж за ЕС вероятно ще 
остане непроменен; поради това изисква 
от Комисията да анализира въпроса 
дали едностранни действия на ЕС отвъд 
намаляването на емисиите на парникови 
газове с 20% би подействало като 
стимул за други държави да се включат 
в международно споразумение;

20. подчертава потенциалното 
нарастване на европейската 
конкурентоспособност от 
нововъведенията и повишените 
инвестиции, получени в резултат на 
прехода към устойчива икономика; 
подчертава, че по-големи усилия за 
смекчаване от страна на ЕС биха довели 
до конкурентни маржове за дружествата 
от ЕС в областта на климатичните 
технологии и до създаването на нови 
работни места, което по отношение 
на международната 
конкурентоспособност би могло да 
доведе до предимства по отношение 
на разходите за международните 
конкуренти на ЕС в някои сектори;
счита, че за конкурентите на ЕС 
подписването на международно 
споразумение би означало да се откажат 
от предимствата по отношение на 
разходите, докато конкурентният марж 
в такив сектори за ЕС вероятно ще 
остане непроменен; поради това изисква 
от Комисията да анализира въпроса 
какво въздействие биха имали 
едностранни действия на ЕС отвъд 
намаляването на емисиите на парникови 
газове с 20%, върху готовността на
други държави да се включат в 
международно споразумение;

Or. en
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Изменение 140
Yannick Jadot, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 20 

Проектостановище Изменение

20. отбелязва, че по отношение на 
международната конкурентоспособност 
по-големи усилия за смекчаване от 
страна на ЕС биха довели до 
предимство по отношение на 
разходите за международните 
конкуренти на ЕС и същевременно до 
конкурентни маржове за дружествата от 
ЕС в областта на климатичните 
технологии; счита, че за конкурентите 
на ЕС подписването на международно 
споразумение би означало да се 
откажат от предимствата по 
отношение на разходите, докато
конкурентният марж за ЕС вероятно ще 
остане непроменен; поради това 
изисква от Комисията да анализира 
въпроса дали едностранни действия 
на ЕС отвъд намаляването на 
емисиите на парникови газове с 20% 
би подействало като стимул за други 
държави да се включат в 
международно споразумение;

20. отбелязва, че по отношение на 
международната конкурентоспособност 
по-големи усилия за смекчаване от 
страна на ЕС биха довели до 
конкурентни маржове за дружествата от 
ЕС в областта на климатичните 
технологии; счита, че за конкурентите 
на ЕС подписването на международно 
споразумение вероятно няма да 
промени конкурентният марж за ЕС;

Or. en

Изменение 141
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 20 

Проектостановище Изменение

20. отбелязва, че по отношение на 
международната конкурентоспособност 
по-големи усилия за смекчаване от 
страна на ЕС биха довели до 

20. отбелязва, че по отношение на 
международната конкурентоспособност 
по-големи усилия за смекчаване от 
страна на ЕС биха довели до 
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предимство по отношение на разходите 
за международните конкуренти на ЕС и 
същевременно до конкурентни маржове 
за дружествата от ЕС в областта на 
климатичните технологии; счита, че за 
конкурентите на ЕС подписването на 
международно споразумение би 
означало да се откажат от предимствата 
по отношение на разходите, докато 
конкурентният марж за ЕС вероятно ще 
остане непроменен; поради това 
изисква от Комисията да анализира 
въпроса дали едностранни действия 
на ЕС отвъд намаляването на 
емисиите на парникови газове с 20% 
би подействало като стимул за други 
държави да се включат в 
международно споразумение;

предимство по отношение на разходите 
за международните конкуренти на ЕС и 
същевременно до конкурентни маржове 
за дружествата от ЕС в областта на 
климатичните технологии; счита, че за 
конкурентите на ЕС подписването на 
международно споразумение би 
означало да се откажат от предимствата 
по отношение на разходите, докато 
конкурентният марж за ЕС вероятно ще 
остане непроменен;

Or. en

Изменение 142
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 21 

Проектостановище Изменение

21. подчертава, че благоприятните за 
климата иновации в Европа са 
необходими за запазване на силни 
позиции в бързо разрастващия се 
световен пазар за технологии с ниски 
емисии на СО2;

21. подчертава, че благоприятните за 
климата иновации в Европа са 
необходими за запазване на силни 
позиции в бързо разрастващия се 
световен пазар за технологии с ниски 
емисии на СО2; подчертава 
необходимостта от осигуряване на 
разполаганетпо на пазара и 
комерсиализацията на новаторските 
достижения в Европа; следователно 
трябва да съществуват подходящи 
финансови инструменти, за да се 
подпомогне въвеждането на 
успешните технологии на пазара на 
ЕС;

Or. en
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Изменение 143
Lena Ek  от името на групата ALDE Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 21 

Проектостановище Изменение

21. подчертава, че благоприятните за 
климата иновации в Европа са 
необходими за запазване на силни 
позиции в бързо разрастващия се 
световен пазар за технологии с ниски 
емисии на СО2;

21. подчертава, че благоприятните за 
климата иновации в Европа са 
необходими за запазване на силни 
позиции в бързо разрастващия се 
световен пазар за технологии с ниски 
емисии на СО2; предупреждава за 
рисковете, свързани с „изтичането на 
зелени работни места“, тъй като 
забавянето на създаването на 
приобщаваща и устойчива европейска 
икономика отклонява инвестициите 
и работните места в „зелените 
сектори“ към други региони;

Or. en

Изменение 144
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 21 

Проектостановище Изменение

21. подчертава, че благоприятните за 
климата иновации в Европа са 
необходими за запазване на силни 
позиции в бързо разрастващия се 
световен пазар за технологии с ниски 
емисии на СО2;

21. подчертава, че благоприятните за 
климата иновации в Европа са 
необходими за запазване на силни 
позиции в бързо разрастващия се 
световен пазар за технологии с ниски 
емисии на СО2 и че това би позволило 
на ЕС да бъде по-конкурентоспособен 
с по-големи пазарни играчи;

Or. en
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Изменение 145
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 21 a (нов) 

Проектостановище Изменение

21a. подчертава, че много държави се 
движат с бърз темп по пътя към нова 
устойчива икономика, включваща, по 
различни причини, опазването на 
климата, ограничаването и 
ефективното използване на 
ресурсите, енергийната сигурност, 
иновациите и 
конкурентоспособността; посочва 
във връзка с това последния 
петгодишен план на китайското 
правителство;

Or. en

Изменение 146
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 21 a (нов) 

Проектостановище Изменение

21a. отбелязва, че въпреки временния 
спад в потреблението на енергия през 
2009 г., в бъдеще с възстановяването 
на икономиките на държавите-
членки ще се използва повече енергия, 
така че зависимостта от вноса на 
енергия ще продължи да нараства;

Or. lt
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Изменение 147
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 22 

Проектостановище Изменение

22. изразява загриженост от факта, че 
изместването на иновациите в областта 
на устойчивите технологии от Европа 
към други части на света вече е налице; 
заявява, че според наскоро проведени 
проучвания от общо 50 дружества, 
посочени като лидери в чистите 
технологии, 24 са базирани в Азия, 22 в 
Съединените щати, три в Европа и една 
в Канада; подчертава, че според 
барометъра на Ernst&Young за 2010 г. 
Китай и САЩ са най-привлекателните 
региони в света за разработването на 
възобновяеми източници на енергия;

22. изразява загриженост от факта, че 
изместването на иновациите в областта 
на устойчивите технологии от Европа 
към други части на света вече е налице; 
заявява, че според наскоро проведени 
проучвания от общо 50 дружества, 
посочени като лидери в чистите 
технологии, 24 са базирани в Азия, 22 в 
Съединените щати, три в Европа и една 
в Канада; подчертава, че според 
барометъра на Ernst&Young за 2010 г. 
Китай и САЩ са най-привлекателните 
региони в света за разработването на 
възобновяеми източници на енергия;
подчертава, че това представлява 
аргумент както за създаването на по-
добра бизнес среда в ЕС за зелените 
технологии, така и за по-амбициозни 
цели за намаляване на емисиите на 
CO2;

Or. en

Изменение 148
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 22 

Проектостановище Изменение

22. изразява загриженост от факта, че 
изместването на иновациите в областта 
на устойчивите технологии от Европа 
към други части на света вече е налице; 
заявява, че според наскоро проведени 
проучвания от общо 50 дружества, 
посочени като лидери в чистите 

22. изразява загриженост от факта, че 
изместването на иновациите в областта 
на устойчивите технологии от Европа 
към други части на света вече е налице,
което може да превърне Европа в 
нетен вносител на тези технологии и 
на съответните готови продукти;
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технологии, 24 са базирани в Азия, 22 в 
Съединените щати, три в Европа и една 
в Канада; подчертава, че според 
барометъра на Ernst&Young за 2010 г. 
Китай и САЩ са най-привлекателните 
региони в света за разработването на 
възобновяеми източници на енергия;

заявява, че според наскоро проведени 
проучвания от общо 50 дружества, 
посочени като лидери в чистите 
технологии, 24 са базирани в Азия, 22 в 
Съединените щати, три в Европа и една 
в Канада; подчертава, че според 
барометъра на Ernst&Young за 2010 г. 
Китай и САЩ са най-привлекателните 
региони в света за разработването на 
възобновяеми източници на енергия;

Or. el

Изменение 149
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 22 a (нов) 

Проектостановище Изменение

22a. Отбелязва, че с анализа на ЕС на 
вариантите за развитие след 
постигане на намаляване с 20% на 
емисиите на парникови газове не се 
цели създаването на повече “зелени 
работни места” чрез субсидиране на 
неефективни (след като се вземе 
предвид цената на въглерода) 
инсталации за енергия от 
възобновяеми източнии, а как да се 
създадат „устойчиви работни 
места“, които ще устоят на 
конкуренцията, създавана от 
бързоразвиващите се глобални играчи; 
Като има предвид, че съответното 
оборудване за някои възобновяеми 
източници в нарастваща степен се 
произвежда в Китай и Индия, Европа 
следва да инвестира повече и  веднага 
в енергийна ефективност, която ще 
заздрави местните икономики 
посредством и ще укрепи 
съществуващите работни места, 
които няма да изтекат към трети 
държави с по-ниски производствени 



PE460.884v01-00 90/110 AM\860842BG.doc

BG

разходи;

Or. en

Изменение 150
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 22 a (нов) 

Проектостановище Изменение

22a. признава ефектите за 
създаването на работни места и 
конкурентоспособността, свързани с 
преминаването към ниско въглеродна 
икономика, в процеса на превръщане 
на ЕС в световен лидер в областта на 
технологиите за възобновяема 
енергия и енергийно ефективните 
продукти и услуги

Or. en

Изменение 151
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 22 a (нов) 

Проектостановище Изменение

22a. Подчертава значението на 
европейската добавена стойност за 
развитието и националното 
производство на технологии и 
продукти за енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници;

Or. el
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Изменение 152
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 22 а (нов) (след заглавие)

Проектостановище Изменение

22a. Подчертава, че европейската 
политика за смекчаване дава добри 
резултати в насърчаването на „по-
зелени“ нови отрасли състава на 
производствената си която ако бъде 
прилагана едностранно обаче може да 
има намалена екологична 
ефективност  поради ефекта на 
изтичането на изместване на 
въглеродните емисии[1];
[1]Заключение на проучване от 3 март 
2011, извършено от Европейско-
средиземноморския център за 
изменение на климата, относно 
„Макроикономическия ефект от 
политиките на ЕС за смекчаване 
отвъд целта от 20%“

Or. en

Изменение 153
Lena Ek от името на групата ALDE

Проектостановище
Параграф 23 

Проектостановище Изменение

23. заявява, че в съответствие с 
разпоредбите на СТЕ 
промишлеността ще трябва да 
намали емисиите си на СО2 със 168 
милиона тона до 2020 г.; посочва, че 
съгласно предложените разпоредби за 
сравнително оценяване значителен 
дял от сертификатите за емисии все 
пак ще трябва да бъдат закупени от 
промишлеността, което ще доведе до 

заличава се
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допълнителни разходи за 
дружествата от ЕС, с каквито 
техните световни конкуренти не 
трябва да се справят;

Or. en

Изменение 154
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 23 

Проектостановище Изменение

23. заявява, че в съответствие с 
разпоредбите на СТЕ промишлеността 
ще трябва да намали емисиите си на 
СО2 със 168 милиона тона до 2020 г.; 
посочва, че съгласно предложените 
разпоредби за сравнително оценяване 
значителен дял от сертификатите за 
емисии все пак ще трябва да бъдат 
закупени от промишлеността, което ще 
доведе до допълнителни разходи за 
дружествата от ЕС, с каквито 
техните световни конкуренти не 
трябва да се справят;

23. заявява, че в съответствие с 
разпоредбите на СТЕ промишлеността 
ще трябва да намали емисиите си на 
СО2 със 168 милиона тона до 2020 г.; 
посочва, че съгласно предложените 
разпоредби за сравнително оценяване 
значителен дял от сертификатите за 
емисии все пак ще трябва да бъдат 
закупени от промишлеността, като 
посочва, че икономическата криза 
доведе до намаляване на въглеродните 
емисии и цените за тях и освен това 
отбелязва, че благодарение на 
гъвкавата структура на СТЕ 
дружествата ще могат да пренасят 
неизползвани квоти от втората в 
третата фаза;

Or. en

Изменение 155
Yannick Jadot, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 23 

Проектостановище Изменение

23. заявява, че в съответствие с 23. посочва, че съгласно предложените 
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разпоредбите на СТЕ 
промишлеността ще трябва да 
намали емисиите си на СО2 със 168 
милиона тона до 2020 г.; посочва, че 
съгласно предложените разпоредби за 
сравнително оценяване значителен дял 
от сертификатите за емисии все пак ще 
трябва да бъдат закупени от 
промишлеността, което ще доведе до 
допълнителни разходи за дружествата
от ЕС, с каквито техните световни 
конкуренти не трябва да се справят;

разпоредби за сравнително оценяване, 
дял от сертификатите за емисии все пак 
ще трябва да бъдат закупени от страна 
на по-неефективните по отношение 
на въглеродните емисии промишлени 
инсталации, ако се предположи, че 
производството се възстанови до 
равнището си преди рецесията и ако 
не се вземат предвид излишъците, 
генерирани през настоящия период на 
търгуване, което потенциално ще 
доведе до допълнителни разходи за 
някои дружества от ЕС, с каквито 
техните световни конкуренти не трябва 
да се справят

Or. en

Изменение 156
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 23 a (нов) 

Проектостановище Изменение

23a. счита, че бенчмаркингът на СТЕ 
следва също да вземе предвид какви 
енергийни ресурси са налични в дадена 
държава-членка и да дава 
възможност за тяхното коригиране 
като енергийни миксове и опциите за 
промяна на източниците; 

Or. en

Изменение 157
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 24 
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Проектостановище Изменение

24. изразява съжаление относно 
факта, че допълнителното въздействие 
върху цените на електроенергията не 
беше отразено в достатъчна степен в 
прогнозата на Комисията за
изместване на емисиите на СО2; 
подчертава, че 40% от електроенергията 
в ЕС се използва от промишлеността, 
която е засегната в значителна степен от 
всяко покачване на цената СО2 в 
резултат от прехвърлянето на разходите 
от страна на сектора за производство на 
електроенергия;

24. отбелязва, че допълнителното 
въздействие върху цените на 
електроенергията не може да бъде 
решено чрез свободното разпределение 
и следователно не се взема предвид в 
симулирането а бенчмаркинга и 
съответния списък от сектори, за 
които се счита, че са изложени на 
изместване на емисиите на СО2; 
подчертава, че 40% от електроенергията 
в ЕС се използва от промишлеността, 
която е засегната в значителна степен от 
всяко покачване на цената СО2 в
резултат от прехвърлянето на разходите 
от страна на сектора за производство на 
електроенергия; припомня обаче, че на 
държавите-членки специално бе 
предоставено правото да използват 
приходите от търговете да смекчат 
този ефект за енергоемките 
промишлени дейности посредством 
държавна помощ;

Or. en

Изменение 158
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 24 

Проектостановище Изменение

24. изразява съжаление относно факта, 
че допълнителното въздействие върху 
цените на електроенергията не беше 
отразено в достатъчна степен в 
прогнозата на Комисията за изместване 
на емисиите на СО2; подчертава, че 40% 
от електроенергията в ЕС се използва от 
промишлеността, която е засегната в 
значителна степен от всяко покачване 
на цената СО2 в резултат от 

24. изразява съжаление относно факта, 
че допълнителното въздействие върху 
цените на електроенергията не беше 
отразено в достатъчна степен в 
прогнозата на Комисията за изместване 
на емисиите на СО2; подчертава, че 40% 
от електроенергията в ЕС се използва от 
промишлеността, която е засегната в 
значителна степен от всяко покачване 
на цената СО2 в резултат от 
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прехвърлянето на разходите от страна 
на сектора за производство на 
електроенергия;

прехвърлянето на разходите от страна 
на сектора за производство на 
електроенергия; посочва обаче, че 
държавите-членки могат в 
контекста на програмите за помощ, 
да използват постъпленията от 
търгове за ограничаване на този 
ефект;

Or. de

Изменение 159
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 24 a (нов) 

Проектостановище Изменение

24a. изтъква обаче, че според 
Комисията, малко промишлени 
отрасли са особено уязвими по 
отношение на изместването на 
въглеродните емисии, и счита, че 
определянето на такива отрасли 
изисква обстоен секторен анализ; 
призовава Комисията да използва по-
скоро такъв подход в близкото 
бъдеще, отколкото няколко 
количествени критерия, които са 
идентични за всички сектори на 
промишлеността;

Or. en

Изменение 160
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 24 б (нов) 

Проектостановище Изменение

24б. подчертава, че няма едно 



PE460.884v01-00 96/110 AM\860842BG.doc

BG

единствено решение за 
промишлените сектори, които са 
уязвими по отношение на 
изместването на въглеродни емисии, 
и че естеството на продукта или 
структурата на пазара са 
съществени критерии при избора 
между средствата, които са на 
разположение (предоставяне на 
безплатни квоти, държавна помощ 
или корекции, приложими на 
границите);

Or. en

Изменение 161
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 25 

Проектостановище Изменение

25. отбелязва, че прогнозите за пазара на 
СО2 през 2020 г. значително варират от 
55 щатски долара за тон СО2, както 
предполагат изчисленията на 
Комисията, до 67 щатски долара за 
тон СО2 въз основа на вариант за 
вътрешно намаляване с 30%; поради 
това счита прогнозите, изготвени от 
Комисията като част от оценката 
на риска от изместване на емисиите 
на СО2, за относително 
оптимистични и ненадеждни;

25. отбелязва, че прогнозите за пазара на 
СО2 през 2020 г. значително варират;
следователно е необходимо ново 
удвояване на усилията на ЕС за 
пестене на енергия;

Or. en

Изменение 162
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 25 
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Проектостановище Изменение

25. отбелязва, че прогнозите за пазара на 
СО2 през 2020 г. значително варират от 
55 щатски долара за тон СО2, както 
предполагат изчисленията на 
Комисията, до 67 щатски долара за 
тон СО2 въз основа на вариант за 
вътрешно намаляване с 30%; поради 
това счита прогнозите, изготвени от 
Комисията като част от оценката 
на риска от изместване на емисиите на 
СО2, за относително оптимистични 
и ненадеждни;

25. отбелязва, че прогнозите за пазара на 
СО2 през 2020 г. значително варират въз 
основа на вариант за вътрешно 
намаляване с 30%; призовава поради 
това Европейската комисия редовно да 
извършва нови оценки на списъка с 
индустрии, за които се счита, че са 
изложени на значителен риск от 
изместване на емисиите, в случай че ЕС 
възприеме цел за вътрешно 
намаляване с 30%;

Or. en

Изменение 163
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 25 

Проектостановище Изменение

25. отбелязва, че прогнозите за пазара на 
СО2 през 2020 г. значително варират от 
55 щатски долара за тон СО2, както 
предполагат изчисленията на 
Комисията, до 67 щатски долара за тон 
СО2 въз основа на вариант за вътрешно 
намаляване с 30%; поради това счита 
прогнозите, изготвени от Комисията 
като част от оценката на риска от 
изместване на емисиите на СО2, за 
относително оптимистични и 
ненадеждни;

25. отбелязва, че прогнозите за пазара на 
СО2 през 2020 г. значително варират от 
55 щатски долара за тон СО2, както 
предполагат изчисленията на 
Комисията, до 67 щатски долара за тон 
СО2 въз основа на вариант за вътрешно 
намаляване с 30%; поради това 
призовава Комисията да предостави 
нови прогнози по отношение на 
оценката за изместване на емисиите на 
СО2;

Or. de



PE460.884v01-00 98/110 AM\860842BG.doc

BG

Изменение 164
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 25 

Проектостановище Изменение

25. отбелязва, че прогнозите за пазара на 
СО2 през 2020 г. значително варират от 
55 щатски долара за тон СО2, както 
предполагат изчисленията на 
Комисията, до 67 щатски долара за тон 
СО2 въз основа на вариант за вътрешно 
намаляване с 30%; поради това счита 
прогнозите, изготвени от Комисията 
като част от оценката на риска от 
изместване на емисиите на СО2, за 
относително оптимистични и 
ненадеждни;

25. отбелязва, че прогнозите за пазара на 
СО2 през 2020 г. значително варират от 
55 евро за тон СО2, както предполагат 
изчисленията на Комисията, до 67 
щатски долара за тон СО2 въз основа на 
вариант за вътрешно намаляване с 30%; 
поради това счита прогнозите, 
изготвени от Комисията като част от 
оценката на риска от изместване на 
емисиите на СО2, за относително 
оптимистични;

Or. en

Изменение 165
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 25 a (нов) 

Проектостановище Изменение

25a. Отбелязва, че преминаването 
към цел за 30 % намаляване би довело 
до допълнителни прогнозни 
производствени загуби от около 1 % 
при черните и цветните метали, 
химическите продукти и други 
енергоемки отрасли в сравнение с 
целта от 20 %.

Or. en
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Изменение 166
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 25 а (нов) (след заглавие) 

Проектостановище Изменение

25a. Подчертава необходимостта от 
интензивиране на борбата с 
изменението на климата и 
следователно да се премине към 30% 
намаляване на емисиите на СО2 в 
2020 г.;

Or. en

Изменение 167
Yannick Jadot, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 26 

Проектостановище Изменение

26. счита, че следва да бъдат 
предприети стъпки за да се 
гарантира, че нарастването на 
разходите за труд и енергия в 
резултат от политиките на ЕС в 
областта на климата не води до 
социален дъмпинг или изместване на 
емисиите на СО2; поради това 
изисква и други развити или 
развиващи се страни да се ангажират 
с подходящи или съпоставими усилия;

заличава се

Or. en

Изменение 168
Lena Ek от името на групата ALDE

Проектостановище
Параграф 26 
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Проектостановище Изменение

26. счита, че следва да бъдат 
предприети стъпки за да се 
гарантира, че нарастването на 
разходите за труд и енергия в резултат 
от политиките на ЕС в областта на
климата не води до социален дъмпинг 
или изместване на емисиите на СО2; 
поради това изисква и други развити 
или развиващи се страни да се 
ангажират с подходящи или 
съпоставими усилия;

26. счита, че евентуални промени на 
разходите за труд и енергия в резултат 
от политиките на ЕС в областта на 
климата не следва да води до социален 
дъмпинг или изместване на емисиите на 
СО2 и призовава Комисията да проучи 
всички рискове от подобен род;; 
поради тази причина призовава други 
развити или развиващи се страни да се 
ангажират с подходящи или 
съпоставими усилия;

Or. en

Изменение 169
Matthias Groote

Проектостановище
Параграф 26 a (нов) 

Проектостановище Изменение

26a. Призовава Комисията от една 
страна да предприеме мерки да 
отговори на изискванията на пазара 
на труда, произтичащи от прехода 
към ниско въглеродна икономика, а от 
друга да предприеме мерки за 
преструктуриране, които обхващат 
работниците, налични в новите 
сектори;

Or. de

Изменение 170
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 26 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

26a. Възприема виждането, че 
средствата от кохезионния фонд 
трябва да бъдат използвани по-
ефикасно за стимулирането на 
възобновяемите видове енергия, 
енергийната ефективност и ниско-
въглеродните енергийни технологии;

Or. lt

Изменение 171
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 27 

Проектостановище Изменение

27. подчертава, че нарастването на 
цените на СО2 ще доведе до 
допълнително нарастване на цените на 
електроенергията; заявява, че всяко 
повишаване на цените на СО2 с 1 евро 
води до над 2 млрд. евро допълнителни 
разходи за обществото под формата на 
такси за електроенергия, 40% от които 
се падат на промишлеността; 
настоятелно призовава Комисията 
бързо да представи насоки за 
компенсиране на разходите за 
електроенергия;

27. подчертава, че нарастването на 
цените на СО2 ще доведе до 
допълнително нарастване на цените на 
електроенергията; заявява, че всяко 
повишаване на цените на СО2 с 1 евро 
води до над 2 млрд. евро допълнителни 
разходи за обществото под формата на 
такси за електроенергия, 40% от които 
се падат на промишлеността; призовава 
Комисията да проведе консултации с 
всички заинтересовани страни с оглед 
на това да предложи подходящи 
решения, като се избягва 
нарушаването на условията на 
конкуренция;

Or. fr

Изменение 172
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 27 
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Проектостановище Изменение

27. подчертава, че нарастването на 
цените на СО2 ще доведе до 
допълнително нарастване на цените на 
електроенергията; заявява, че всяко 
повишаване на цените на СО2 с 1 евро 
води до над 2 млрд. евро допълнителни 
разходи за обществото под формата на 
такси за електроенергия, 40% от които 
се падат на промишлеността; 
настоятелно призовава Комисията бързо 
да представи насоки за компенсиране на 
разходите за електроенергия;

27. подчертава, че нарастването на 
цените на СО2 ще доведе до 
допълнително нарастване на цените на 
електроенергията, които вече 
нарастват поради високите разходи 
за субсидии за производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници; заявява, че всяко 
повишаване на цените на СО2 с 1 евро 
води до над 2 млрд. евро допълнителни 
разходи за обществото под формата на 
такси за електроенергия, 40% от които 
се падат на промишлеността; 
настоятелно призовава Комисията бързо 
да представи насоки за компенсиране на 
разходите за електроенергия;

Or. el

Изменение 173
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 27 

Проектостановище Изменение

27. подчертава, че нарастването на 
цените на СО2 ще доведе до 
допълнително нарастване на цените на 
електроенергията; заявява, че всяко 
повишаване на цените на СО2 с 1 евро 
води до над 2 млрд. евро допълнителни 
разходи за обществото под формата 
на такси за електроенергия, 40% от 
които се падат на промишлеността; 
настоятелно призовава Комисията бързо 
да представи насоки за компенсиране на 
разходите за електроенергия;

27. подчертава, че нарастването на 
цените на СО2 ще доведе до 
допълнително нарастване на цените на 
електроенергията; заявява, че всяко 
повишаване на цените на СО2 с 1 евро 
води до над 2 млрд. евро трансфери за 
бюджетите на държавите-членки от
потребителите на електроенергия, 
40% от които се падат на 
промишлеността; настоятелно 
призовава Комисията бързо да 
представи насоки за компенсиране на 
разходите за електроенергия;

Or. en
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Изменение 174
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 27 a (нов) 

Проектостановище Изменение

27a. Подчертава, че съгласно 
Световна енергийна прогноза на МАЕ 
за 2010 г. целта за намаляване на 
температурата с 2С може да бъде 
постигната само ако сегашните 
ангажименти се прилагат строго в 
периода до 2020 и бъдат последвани 
от много по-строги мерки след тази 
дата; следователно призовава 
Комисията и Европейския съвет да 
предприемат действия за по-бързо и 
координирано на международно 
равнище прилагане на договореното 
от страните от Г20 премахване на 
субсидиите за изкопаеми горива и да 
представят съответни предложения 
на равнището на ЕС;

Or. en

Изменение 175
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 27 б (нов) 

Проектостановище Изменение

27б. Напомня във връзка с това за 
Съобщението на Комсията относно 
Стратегията ЕС 2020, в която се 
призовава за прехвърляне на 
данъчното бреме от труда към 
енергията; приветства заявеното в 
годишния преглед на растежа 
намерение за адаптиране на 



PE460.884v01-00 104/110 AM\860842BG.doc

BG

европейската рамка за енергийно 
данъчно облагане към целите на ЕС в 
областта на енергетиката и 
климата;

Or. en

Изменение 176
Lena Ek от името на групата ALDE

Проектостановище
Параграф 28 

Проектостановище Изменение

28. изразява загриженост, че вносът от 
страни с по-ниски ограничения за СО2 е 
основната причина за нарастването с 
47% на свързаните с потреблението на 
СО2 емисии в ЕС в периода 1990-2006 
г.; изисква от Комисията да извърши 
оценка по въпроса дали подобни 
тенденции са продължили в рамките 
на СТЕ и може да се засилят през 
третата фаза на изпълнение 
(20/30%); счита, че мерките за 
противодействие на подобни 
тенденции в потреблението, свързано 
с емисии на СО2, при условие че са 
справедливи и спазват правилата на 
СТО, може да помогнат за 
насърчаване на търговските 
партньори на ЕС да се включат в 
международно споразумение;

28. изразява загриженост, че вносът от 
страни с по-ниски ограничения за СО2 е 
основната причина за нарастването с 
47% на свързаните с потреблението на 
СО2 емисии в ЕС в периода 1990-2006 
г.; отбелязва обаче, че това като цяло 
не зависи от политиките на ЕС в 
областта на климата и по-конкретно 
от СТЕ на ЕС,

Or. en

Изменение 177
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Проектостановище
Параграф 28 
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Проектостановище Изменение

28. изразява загриженост, че вносът от 
страни с по-ниски ограничения за СО2 
е основната причина за нарастването с 
47% на свързаните с потреблението на 
СО2 емисии в ЕС в периода 1990-2006 
г.; изисква от Комисията да извърши 
оценка по въпроса дали подобни 
тенденции са продължили в рамките 
на СТЕ и може да се засилят през 
третата фаза на изпълнение 
(20/30%); счита, че мерките за 
противодействие на подобни тенденции 
в потреблението, свързано с емисии на 
СО2, при условие че са справедливи и 
спазват правилата на СТО, може да 
помогнат за насърчаване на търговските 
партньори на ЕС да се включат в 
международно споразумение;

28. изразява загриженост, че вносът е 
основната причина за нарастването с 
47% на свързаните с потреблението на 
СО2 емисии в ЕС в периода 1990-2006 
г., като това като цяло не зависи от 
политиките на ЕС в областта на 
климата и по-конкретно от СТЕ на 
ЕС; счита, че ЕС следва да предприеме 
мерки за противодействие на подобни 
тенденции в потреблението, свързано с 
емисии на СО2, и да се заеме с 
въглеродните емисии, съдържащи се 
във вноса, при условие че са 
справедливи и спазват правилата на 
СТО; отново припомня 
предложенията, направени  в 
резолюцията на Европейския 
парламент от 25 ноември 2010 г., 
озаглавена „Международната 
търговска политика в контекста на 
неотложните приоритети по 
отношение на изменението на 
климата“ (2010/2105(INI)) и счита, че 
те може да помогнат за насърчаване на 
търговските партньори на ЕС да се 
включат в международно споразумение;

Or. en

Изменение 178
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 28 

Проектостановище Изменение

28. изразява загриженост, че вносът от 
страни с по-ниски ограничения за СО2 е 
основната причина за нарастването с 
47% на свързаните с потреблението на 
СО2 емисии в ЕС в периода 1990-2006 
г.; изисква от Комисията да извърши 

28. изразява загриженост, че вносът от 
страни с по-ниски ограничения за СО2 е 
основната причина за нарастването с 
47% на свързаните с потреблението на 
СО2 емисии в ЕС в периода 1990-2006 
г.; изисква от Комисията да извърши 
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оценка по въпроса дали подобни 
тенденции са продължили в рамките на 
СТЕ и може да се засилят през третата 
фаза на изпълнение (20/30%); счита, че 
мерките за противодействие на подобни
тенденции в потреблението, свързано с 
емисии на СО2, при условие че са 
справедливи и спазват правилата на 
СТО, може да помогнат за насърчаване 
на търговските партньори на ЕС да се 
включат в международно споразумение;

оценка по въпроса дали подобни 
тенденции са продължили в рамките на 
СТЕ и може да се засилят през третата 
фаза на изпълнение (20/30%); счита, че 
мерките за противодействие на 
тенденции в потреблението на енергия 
от всички изкопаеми горива с високо 
съдържание на въглерод, при условие,
че спазват правилата на свободната 
конкуренция и на СТО, може да 
помогнат за насърчаване на търговските 
партньори на ЕС да се включат в 
международно споразумение за 
намаляване на въздействието на СО2 
върху глобалното затопляне;

Or. pl

Изменение 179
Edit Herczog

Проектостановище
Препоръки към държавите-членки - параграф 29 - точка 1 а (нова) 

Проектостановище Изменение

да насърчава подобряването на 
начетеността по отношение на 
ниските въглеродни емисии и 
енергийните умения на малките и 
средни предприемачи;

Or. en

Изменение 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Препоръки към държавите-членки - параграф 29 - точка 2 а (нова) 

Проектостановище Изменение

да анализира въздействието от 
повишаването на целите на ЕС за 
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намаляване на емисиите на 
равнището на държавите-членки, 
посочени в заключенията на Съвета 
по въпросите на околната среда  от 
14 март 2011 г.;

Or. en

Изменение 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 29 – точка 4 

Проектостановище Изменение

да насърчава ефикасното използване на 
структурните и кохезионните фондове 
от страна на държавите-членки, по-
специално за мерки за енергийна 
ефективност;

да насърчава ефикасното използване на 
структурните и кохезионните фондове 
от страна на държавите-членки, по-
специално за мерки за енергийна 
ефективност, като припомня, че 
подобни средства трябва на първо 
място да служат за целите на 
намаляване на икономическите и 
социалните различия в рамките на 
ЕС;

Or. en

Изменение 182
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 29 – точка 4 

Проектостановище Изменение

да насърчава ефикасното използване на 
структурните и кохезионните фондове 
от страна на държавите-членки, по-
специално за мерки за енергийна 
ефективност;

да насърчава ефикасното използване на 
структурните и кохезионните фондове
от страна на държавите-членки, по-
специално за мерки за енергийна 
ефективност, предлага регионален 
подход с цел подобряването на 
лошокачествените енергийно 
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ефективни инфраструктури в някои 
държави-членки;

Or. en

Изменение 183
Anni Podimata

Проектостановище
Препоръки към държавите-членки - параграф 29 - точка 5 а (нова) 

Проектостановище Изменение

да продължи с комплексния преглед на 
директивата за облагане на 
енергията, за да превърне емисиите 
на СО2 и енергийното съдържание в 
основен критерий за облагането на 
енергийни продукти;

Or. en

Изменение 184
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 29 – точка 6 

Проектостановище Изменение

да определи допълнителни фондове за 
държавите-членки от Централна и 
Източна Европа за мерки в 
секторите, които не са включени в 
СТЕ (строителство, транспорт, 
селско стопанство);

заличава се

Or. en
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Изменение 185
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 29 – точка 6 

Проектостановище Изменение

да определи допълнителни фондове за 
държавите-членки от Централна и 
Източна Европа за мерки в секторите, 
които не са включени в СТЕ 
(строителство, транспорт, селско 
стопанство);

да определи допълнителни фондове за 
слаби региони и региони, намиращи се 
в неравностойно положение, за мерки 
в секторите, които не са включени в 
СТЕ (строителство, транспорт, селско 
стопанство);

Or. de

Изменение 186
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 29 – точка 7 

Проектостановище Изменение

да отдаде приоритет на проблемите на 
изменението на климата и енергетиката 
в рамките на Осмата рамкова 
програма за научни изследвания.

да отдаде приоритет в 8-та РП на 
изследванията за причините за
изменението на климата и 
приспособяването към него, както и 
за ефикасни първични източници на 
енергия и нейното преобразуване и 
използване под формата на механична 
работа;

Or. pl

Изменение 187
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 29 – точка 7 

Проектостановище Изменение

да отдаде приоритет на проблемите на да отдаде приоритет на проблемите на 



PE460.884v01-00 110/110 AM\860842BG.doc

BG

изменението на климата и енергетиката 
в рамките на Осмата рамкова програма 
за научни изследвания.

изменението на климата, 
възобновяемата енергия и 
енергийната ефективност в рамките 
на Осмата рамкова програма за научни 
изследвания.

Or. en

Изменение 188
Lena Ek от името на групата ALDE
Marita Ulvskog

Проектостановище
Препоръки към държавите-членки - параграф 29 - точка 7 а (нова) 

Проектостановище Изменение

да изследва възможното 
отрицателно въздействие под 
формата на изтичане на „зелени 
работни места“, намалени 
инвестиции и конкурентоспособност 
в „зелените сектори“, в случай че ЕС 
реши да не повишава значително 
своите цели за намаляване на 
емисиите на парникови газове с повече 
от 20% до 2020 г.

Or. en


