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Изменение 1
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства укрепването на 
измерението за енергийно 
сътрудничество на ЕПС; припомня, че 
гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки чрез 
диверсификация на източниците 
остава приоритет на енергийната 
политика на ЕС и че както източните, 
така и южните съседи остават основен 
акцент на външната енергийна политика 
на ЕС;

1. приветства укрепването на 
измерението за енергийно 
сътрудничество на ЕПС; припомня, че 
гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки остава приоритет 
на енергийната политика на ЕС и че 
както източните, така и южните съседи 
остават основен акцент на външната 
енергийна политика на ЕС;

Or. en

Изменение 2
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства укрепването на 
измерението за енергийно 
сътрудничество на ЕПС; припомня, че 
гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки чрез 
диверсификация на източниците остава 
приоритет на енергийната политика на 
ЕС и че както източните, така и южните 
съседи остават основен акцент на 
външната енергийна политика на ЕС;

1. приветства укрепването на 
измерението за енергийно 
сътрудничество на ЕПС; припомня, че 
гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки чрез 
диверсификация на източниците остава 
приоритет на енергийната политика на 
ЕС и че както източните, така и южните 
съседи остават основен акцент на 
външната енергийна политика на ЕС;
призовава да бъдат предприети 
ефективни мерки за ускоряване на 
развитието на външната енергийна 
политика на ЕС и да се гарантира, че 
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принципът на солидарност е 
приложен в областта на 
енергетиката;

Or. lt

Изменение 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства укрепването на 
измерението за енергийно 
сътрудничество на ЕПС; припомня, че 
гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки чрез 
диверсификация на източниците остава 
приоритет на енергийната политика на 
ЕС и че както източните, така и южните 
съседи остават основен акцент на 
външната енергийна политика на ЕС;

1. приветства укрепването на 
измерението за енергийно 
сътрудничество на ЕПС; припомня, че 
гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки чрез 
диверсификация на източниците, по-
голям ангажимент с основните 
доставчици и транзитните държави 
остава приоритет на енергийната 
политика на ЕС и че както източните, 
така и южните съседи остават основен 
акцент на външната енергийна политика 
на ЕС;

Or. en

Изменение 4
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства укрепването на 
измерението за енергийно 
сътрудничество на ЕПС; припомня, че 
гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки чрез 
диверсификация на източниците остава 

1. приветства укрепването на 
измерението за енергийно 
сътрудничество на ЕПС; припомня, че 
гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки чрез 
диверсификация на източниците и 
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приоритет на енергийната политика на 
ЕС и че както източните, така и южните 
съседи остават основен акцент на 
външната енергийна политика на ЕС;

управление на търсенето остава 
приоритет на енергийната политика на 
ЕС и че както източните, така и южните 
съседи остават основен акцент на 
външната енергийна политика на ЕС;

Or. en

Изменение 5
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. обръща внимание на значението 
на Източното партньорство по 
отношение на гарантирането на 
енергийните доставки на ЕС; 
подчертава необходимостта, в 
контекста на създаването на нови 
връзки и тръбопроводи в газовия 
сектор, нови връзки и мрежи в 
електроенергийния сектор, нови 
инфраструктури и терминали за 
втечнен природен газ (LNG) и нови 
електроцентрали, които използват 
изкопаеми горива или възобновяеми 
енергийни източници или са основани 
на ядрени проекти, да се определят 
пазарни правила и прозрачни и 
справедливи условия за енергиен 
пренос и търговия, с цел да се 
гарантира стабилно бъдеще за 
инвестиции; подчертава, че тези 
резултати и условия следва да 
насърчават високите стандарти за 
опазване на околната среда, 
демократичното участие и здравето 
и безопасността;

Or. ro
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Изменение 6
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва рисковете, свързани със 
съсредоточаването върху съседите от 
Южното Средиземноморие; 
подчертава необходимостта от 
подобряване на дългосрочните 
партньорства с Изтока, като посочва 
предизвикателствата и 
възможностите за ЕС, които 
Изтокът притежава; призовава 
Комисията да ускори 
финализирането и реализирането на 
споразуменията за асоцииране, 
включително на задълбочените и 
всеобхватни споразумения за свободна 
търговия (ЗВССТ);

Or. en

Изменение 7
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че Европейската 
политика на съседство (ЕПС) и 
външната енергийна политика следва 
да бъдат координирани; приветства в 
тази връзка съобщението на 
Комисията относно външната 
енергийна политика и 
предложението на Комисията за 
решение относно обмена на 
информация за 
междуправителствени споразумения;
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Or. en

Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. потвърждава, че политиката на 
ЕС за енергийна сигурност е основана 
на диверсификация на източниците и 
маршрутите; подчертава 
предоставената европейска добавена 
стойност и значението на южния 
газов коридор и ролята му като 
средство за подобряване на 
сигурността на доставките за Съюза; 
счита, че проекти като газопровода 
„Набуко“, който е приоритет за ЕС, 
както и други по-малки проекти като 
Азербайджан–Грузия–Румъния 
интерконектор (АГРИ), посочват 
необходимостта от по-тясно 
сътрудничество между държавите, 
граничещи с Черно море; призовава 
Комисията и държавите-членки, 
както и техните партньори, да 
насърчават и ускоряват 
изпълнението на посочените по-горе 
проекти;

Or. ro

Изменение 9
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. приветства предложението за 
създаване на Европейска енергийна 
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общност и счита, че това би могло да 
бъде важна стъпка към 
сътрудничество със съседите ни;

Or. en

Изменение 10
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. приветства присъединяването на 
Украйна и Молдова към Договора за 
създаване на Енергийната общност с 
оглед на неговата потенциално 
първостепенна роля от гледна точка 
на това да гарантира постигането на 
целите за енергийна сигурност на ЕС 
и да допринесе за сигурността на 
тези държави;

Or. ro

Изменение 11
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. приветства всички усилия за 
укрепване на Източното 
партньорство, особено на водещите 
инициативи за МСП и регионалните 
енергийни пазари и енергийната 
ефективност; счита, че тези усилия 
следва да бъдат отразени в 
Многогодишната финансова рамка;

Or. en
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Изменение 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да насърчава 
изграждането, модернизирането и 
развитието на енергийните мрежи и 
инфраструктурните връзки със съседите 
на ЕС;

2. призовава Комисията да насърчава 
изграждането, модернизирането и 
развитието на енергийните мрежи и 
инфраструктурните връзки със съседите 
на ЕС чрез осъществяването на 
Южния газов коридор, включително 
по проекта „Набуко“ и 
Транскаспийския газопровод, 
модернизиране на мрежата в 
Източното съседство и развитие на 
междусистемни връзки Юг-Юг и 
Север-Юг в Южното съседство;

Or. en

Изменение 13
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да насърчава 
изграждането, модернизирането и 
развитието на енергийните мрежи и 
инфраструктурните връзки със съседите 
на ЕС;

2. призовава Комисията да насърчава 
изграждането, модернизирането и 
развитието на енергийните мрежи и 
инфраструктурните връзки със съседите 
на ЕС; отбелязва, че съседите също 
следва да бъдат насърчавани да 
инвестират в своята 
инфраструктура, особено в Русия и 
Украйна, където лошото състояние 
на газовата инфраструктура води до 
огромни загуби на газ чрез изтичане;

Or. en
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Изменение 14
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да насърчава 
изграждането, модернизирането и 
развитието на енергийните мрежи и 
инфраструктурните връзки със съседите 
на ЕС;

2. призовава Комисията да насърчава 
изграждането, модернизирането и 
развитието на енергийните мрежи и 
инфраструктурните връзки със съседите 
на ЕС; подчертава значението на 
това да се отдава приоритет на 
проекти от значение за ЕС, за да се 
ускори тяхното развитие и 
изпълнение;

Or. en

Изменение 15
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да насърчава 
изграждането, модернизирането и 
развитието на енергийните мрежи и 
инфраструктурните връзки със съседите 
на ЕС;

2. призовава Комисията да насърчава, 
посредством инвестиции,
изграждането, модернизирането и 
развитието на енергийните мрежи и 
инфраструктурните връзки със съседите 
на ЕС;

Or. de

Изменение 16
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
Teresa Riera Madurell
от името на групата S&D
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да насърчава 
изграждането, модернизирането и 
развитието на енергийните мрежи и 
инфраструктурните връзки със съседите 
на ЕС;

2. призовава Комисията да насърчава 
изграждането, модернизирането и 
развитието на интелигентни 
енергийни мрежи и инфраструктурните 
връзки със съседите на ЕС;

Or. en

Изменение 17
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 2 – буква а) (нова)

Проектостановище Изменение

a) отбелязва по-специално значението 
на изграждането и развитието на 
инфраструктура за втечнен природен 
газ;

Or. en

Изменение 18
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. приветства предложението на 
Комисията за създаване на механизъм 
за сътрудничество и обмен на 
информация относно двустранните 
енергийни споразумения на 
държавите-членки с трети държави; 
счита, че е от съществено значение 
енергийните споразумения да бъдат 
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договорени на равнище ЕС, когато 
това е необходимо за постигане на 
основните цели на ЕС;

Or. en

Изменение 19
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията да развие 
допълнително стратегията на ЕС за 
Черно море, тъй като тя 
представлява важен елемент от 
външната енергийна стратегия на 
ЕС, като се има предвид 
геостратегическата й роля, която 
предоставя значителен потенциал за 
енергийна сигурност и 
диверсификация на доставките;

Or. en

Изменение 20
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава необходимостта от 
стимулиране на Южния коридор 
като средство за насърчаване на 
сигурността на доставките на ЕС; 
счита, че проекти като газопровода 
„Набуко“, които представляват 
проект с висок приоритет за ЕС, 
заедно с по-малки проекти, като 
Трансадриатическия газопровод 
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(ТАP), интерконектора Турция–
Гърция–Италия (ITGI) или 
интерконектора Азербайджан–
Грузия–Румъния (AGRI), 
потвърждават ангажимента на ЕС в 
Черноморския регион, но също така и 
допълнителната необходимост от 
повишаване на сътрудничеството 
между държавите, които имат излаз 
на Черно море;

Or. en

Изменение 21
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня значението на 
възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност и подчертава, 
че както в източните, така и в южните 
съседни на ЕС региони има съществен 
потенциал в тези области; признава, 
че развитието на използването на  
възобновяеми източници често се 
възпрепятства от липса на стимули и от 
технически ограничения, които правят 
невъзможно получаването и 
разпределението на генерирана от 
възобновяеми източници 
електроенергия от енергийните мрежи и 
насърчава Комисията да подкрепя
придобиването на опит и умения на 
местно равнище и трансфера на ноу-
хау;

3. припомня значението на 
възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност като 
движещи сили на икономическото 
развитие както в източните, така и в 
южните съседни на ЕС държави чрез 
превръщането им в източници на нов 
доход и заетост, създаването на нови 
местни енергийни източници, 
укрепването на мрежовите 
инфраструктури и предоставянето 
на възможност за създаване на нов 
промишлен сектор за производство на 
компоненти; признава, че развитието 
на използването на възобновяеми 
източници често се възпрепятства от 
липса на стимули и от технически 
ограничения, които правят невъзможно 
получаването и разпределението на 
генерирана от възобновяеми източници 
електроенергия от енергийните мрежи;
призовава Комисията да насърчава
придобиването на опит и умения на 
местно равнище в тези области,
трансфера на ноу-хау и съвместните 
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научноизследователски проекти чрез 
подкрепа на програмите за обучение, 
насочени към инженерни 
специалности, 
научноизследователски центрове за 
възобновяема енергия и регулаторни 
органи;

Or. en

Изменение 22
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня значението на 
възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност и подчертава, 
че както в източните, така и в южните 
съседни на ЕС региони има съществен 
потенциал в тези области; признава, че 
развитието на използването на  
възобновяеми източници често се 
възпрепятства от липса на стимули и от 
технически ограничения, които правят 
невъзможно получаването и 
разпределението на генерирана от 
възобновяеми източници 
електроенергия от енергийните мрежи и 
насърчава Комисията да подкрепя 
придобиването на опит и умения на 
местно равнище и трансфера на ноу-хау;

3. припомня значението на 
възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност и подчертава, 
че както в източните, така и в южните 
съседни на ЕС региони има съществен 
потенциал в тези области; признава, че 
развитието на използването на  
възобновяеми източници често се 
възпрепятства от липса на стимули, от 
регионални конфликти в Южното 
съседство, от липса на интеграция и 
от технически ограничения, които 
правят невъзможно получаването и 
разпределението на генерирана от 
възобновяеми източници 
електроенергия от енергийните мрежи и 
насърчава Комисията да подкрепя 
придобиването на опит и умения на 
местно равнище и трансфера на ноу-хау
там, където стабилни политически и 
социални условия ще позволят това;

Or. de

Изменение 23
Fiona Hall
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. 3. припомня значението на 
възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност и подчертава, 
че както в източните, така и в южните 
съседни на ЕС региони има съществен 
потенциал в тези области; признава, че 
развитието на използването на  
възобновяеми източници често се 
възпрепятства от липса на стимули и от 
технически ограничения, които 
правят невъзможно получаването и 
разпределението на генерирана от 
възобновяеми източници 
електроенергия от енергийните 
мрежи и насърчава Комисията да 
подкрепя придобиването на опит и 
умения на местно равнище и трансфера 
на ноу-хау;

3. 3. припомня значението на 
възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност и подчертава, 
че както в източните, така и в южните 
съседни на ЕС региони има съществен 
потенциал в тези области; признава, че 
развитието на използването на  
възобновяеми източници често се 
възпрепятства от липса на стимули и от 
настоящия ограничен капацитет на 
енергийните мрежи по отношение на 
получаването и разпределението на 
генерирана от възобновяеми източници 
електроенергия и насърчава Комисията 
да подкрепя придобиването на опит и 
умения на местно равнище и трансфера 
на ноу-хау и бързото въвеждане на 
интелигентни технологии;

Or. en

Изменение 24
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня значението на 
възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност и подчертава, 
че както в източните, така и в южните 
съседни на ЕС региони има съществен 
потенциал в тези области; признава, че 
развитието на използването на  
възобновяеми източници често се 
възпрепятства от липса на стимули и от 
технически ограничения, които правят 
невъзможно получаването и 

3. припомня значението на 
конвенционалната енергия (нефт и 
газ), възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност и подчертава, 
че както в източните, така и в южните 
съседни на ЕС региони има съществен 
потенциал в тези области; признава, че 
развитието на използването на  
възобновяеми източници често се 
възпрепятства от липса на стимули и от 
технически ограничения, които правят 
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разпределението на генерирана от 
възобновяеми източници 
електроенергия от енергийните мрежи и 
насърчава Комисията да подкрепя 
придобиването на опит и умения на 
местно равнище и трансфера на ноу-хау;

невъзможно получаването и 
разпределението на генерирана от 
възобновяеми източници 
електроенергия от енергийните мрежи и 
насърчава Комисията да подкрепя 
придобиването на опит и умения на 
местно равнище и трансфера на ноу-хау;

Or. en

Изменение 25
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня значението на 
възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност и подчертава, 
че както в източните, така и в южните 
съседни на ЕС региони има съществен 
потенциал в тези области; признава, че 
развитието на използването на  
възобновяеми източници често се 
възпрепятства от липса на стимули и от 
технически ограничения, които правят 
невъзможно получаването и 
разпределението на генерирана от 
възобновяеми източници 
електроенергия от енергийните мрежи и 
насърчава Комисията да подкрепя 
придобиването на опит и умения на 
местно равнище и трансфера на ноу-хау;

3. припомня значението на 
възобновяемите източници и на 
енергийната ефективност и подчертава, 
че както в източните, така и в южните 
съседни на ЕС региони има съществен 
потенциал в тези области; признава, че 
развитието на използването на  
възобновяеми източници често се 
възпрепятства от липса на стимули и от 
технически ограничения, които правят 
невъзможно получаването и 
разпределението на генерирана от 
възобновяеми източници 
електроенергия от енергийните мрежи и 
насърчава Комисията да подкрепя 
придобиването и насърчаването на 
опит и умения на местно равнище и 
трансфера на ноу-хау;

Or. ro

Изменение 26
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3а (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта от 
трансгранично сътрудничество в 
региона на р. Дунав, като се има 
предвид статута му на европейска 
врата към Западните Балкани, както 
и ролята на стратегията на ЕС за 
региона на р. Дунав по отношение на 
подобряването на съседските 
отношения в Централна и 
Югоизточна Европа, като се има 
предвид значителният принос на 
добавената стойност на политиката 
на ЕС за Източна Европа, и по този 
начин е отлично средство за целия 
Съюз за насърчаване на 
политическото и икономическото 
сътрудничество на Балканите и 
следователно за осъществяване на 
принос за разширяване и укрепване на 
процеса на европейска интеграция в 
региона;

Or. ro

Изменение 27
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава значението на 
споделянето на опита на ЕС относно 
реформите в енергийния сектор в 
съседните държави като Украйна, за 
да допринесе за модернизирането на 
тяхната газопреносна система и да 
насърчи прозрачните пазарни 
правила, опазването на околната 
среда и справедливите условия за 
енергийна търговия;
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Or. en

Изменение 28
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори;

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори;
счита, че ЕС следва да се застъпва за 
международни правнообвързващи 
стандарти за ядрена безопасност в 
многостранните обсъждания, 
включително в Международната 
агенция за атомна енергия (МААЕ), и 
следва да има за цел увеличаване на 
оценките за ядрена безопасност в 
съседните на ЕС държави; 
подчертава необходимостта от 
насърчаване на споделянето на 
информация за ядрените изследвания 
и обмена на технологични и научни 
знания и опит в тази област;

Or. en

Изменение 29
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в
диалога на ЕС с неговите партньори;

4. счита, че основен момент в диалога 
на ЕС с неговите партньори следва да 
бъде приемането от тях на
европейски стандарти относно 
всички форми на енергия, 
включително за ядрена безопасност;
счита, че следва да бъде оказан 
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натиск на Русия и държавите, 
участващи в ЕПС, да приемат 
цялостните препоръки на МААЕ и 
резултатите от „стрес теста“, 
особено по отношение на 
производството на нова 
електроенергия;

Or. en

Изменение 30
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори;

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори;
призовава Комисията да насърчава 
развитието на безопасна ядрена 
енергия като конкурентоспособна и 
екологосъобразна форма на енергия, 
която може да помогне за намаляване 
на емисиите на парникови газове;

Or. lt

Изменение 31
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори;

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори;
подчертава, че при никакви 
обстоятелства радиоактивните 
отпадъци не могат да бъдат изнасяни 
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за държави извън ЕС;

Or. en

Изменение 32
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори;

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори; по-
специално в региони, които са 
предразположени към висока 
сеизмична активност;

Or. en

Изменение 33
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори;

4. отбелязва, че ядрената сигурност и
безопасност следва да бъде основен 
приоритет в диалога на ЕС с неговите 
партньори;

Or. fr

Изменение 34
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че ядрената безопасност 
следва да бъде основен приоритет в 
диалога на ЕС с неговите партньори;

4. отбелязва, че ядрената безопасност, 
насочена към извеждането от 
експлоатация, следва да бъде основен 
приоритет в диалога на ЕС с неговите 
партньори;

Or. en

Изменение 35
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. като взе предвид, че ядрените 
стратегии надхвърлят националните 
граници, подчертава, че съседните 
трети държави трябва да бъдат 
проследявани с цел засилване на 
стандартите за ядрена безопасност и 
екологичните стандарти; призовава 
Комисията да гарантира, че 
международните конвенции и 
стандарти се спазват в съседните 
държави, особено в тези, които 
планират да строят атомни 
електроцентрали в близост до 
външните граници на ЕС;

Or. en

Изменение 36
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4а (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. препоръчва ЕС да помогне в 
гарантирането на последващите 
действия и оценката на 
продължаващите здравни последици 
от аварията в Чернобил в заразените 
райони;

Or. en

Изменение 37
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност;

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност; насърчава общите 
регулаторни проекти като MEDREG, 
Асоциацията на средиземноморските 
регулатори за електроенергия и 
природен газ; подкрепя работата на 
MEDREG в насърчаването на евро-
средиземноморските регионални 
пазари за електроенергия и природен 
газ, в разработването на общи 
позиции относно регулаторните 
въпроси, свързани с трансграничната 
търговия с електроенергия и газ, 
както и в насърчаването на 
хармонизирани, прозрачни и 
недискриминационни правила на 
пазара и обмен на знания и опит;

Or. en
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Изменение 38
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност;

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност; счита за 
необходимо разширяването и 
задълбочаването на енергийната 
общност, за да се гарантират 
подходящо изпълнение на пазара и 
правна сигурност за инвестициите; 
счита, че механизмите за 
сътрудничество като Инициативата 
от Баку и платформата „Енергийна 
сигурност“ на Източното 
партньорство следва да бъдат 
преразгледани, засилени и развити;

Or. en

Изменение 39
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
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енергийна общност; енергийна общност; призовава за по-
ефективно прилагане на принципа на 
реципрочност в отношенията с 
вертикални монополисти в съседни 
държави и за установяването на 
мерки, за да се попречи на енергийни 
монополисти в съседни държави да 
оказват отрицателно въздействие 
върху вътрешния пазар на ЕС;

Or. lt

Изменение 40
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност;

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност; подчертава 
необходимостта да се вземе предвид 
регулаторният контекст и да се 
включат пазарните структури в 
енергийните пазари, т.е.
монополната позиция на някои 
доставчици на електроенергия, и 
правната действителност;

Or. de

Изменение 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност;

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност, счита, че 
използването му като модел за 
бъдеща „ЕС-Южносредиземноморска 
общност“ следва да бъде оценявано 
цялостно, като изцяло се вземат 
предвид регионалните специфики, 
съществуващите партньорства и 
плановете за действие;

Or. en

Изменение 42
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност;

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки; 
подчертава, че тази работа следва да 
се разшири до съседите ни 
посредством Договора за създаване на 
европейска енергийна общност;
приветства присъединяването на 
Украйна и Молдова към ДЕО и счита, 
че ДЕО следва допълнително да се 
разшири към други държави по ЕПС;

Or. en
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Изменение 43
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност;

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
като използва основата на Агенцията 
за сътрудничество между 
енергийните регулатори (ACER) и
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност;

Or. ro

Изменение 44
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност;

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки с 
дължимото внимание към риска от
изместване на въглеродни емисии;

Or. en

Изменение 45
Fiona Hall
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност;

5. приветства намерението на 
Комисията да ускори процеса на 
интеграция на енергийния пазар чрез 
насърчаване на по-нататъшното 
сближаване на регулаторните рамки, 
независимо от преимуществата на 
Договора за създаване на европейска 
енергийна общност, и по-нататъшно 
либерализиране на енергийните 
пазари на трети държави;

Or. en

Изменение 46
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта да се 
консолидира многостранното 
сътрудничество в областта на 
енергетиката в Черноморския регион, 
въз основа на ръководните принципи, 
определени от СТО и Договора за 
енергийната харта; застъпва се за 
пълната интеграция на пазарите и 
регулаторната рамка въз основа на 
законодателството в областта на 
енергетиката и околната среда на ЕС 
и насърчава държавите от по-
широкия Черноморски регион да се 
присъединят към Договора за 
енергийната харта, като 
същевременно насърчават
предоставянето на помощ от страна 
на ЕС, ЕИБ и ЕБВР за 
модернизирането на енергийните 
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инфраструктури в държавите по 
ЕПС:

Or. ro

Изменение 47
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. припомня на членовете на 
Енергийната харта задълженията им 
съгласно Договора и измененията и 
протоколите към него; подчертава, 
че което и да било уреждане на 
спорове трябва изцяло да се зачита и 
прилага; насърчава присъединяването 
към пълноправно членство на 
настоящите държави наблюдателки 
от Северна Африка и членството на 
Либия;

Or. en

Изменение 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. ЕС следва да насърчава по-добро 
сътрудничество относно 
енергийните въпроси с държавите по 
ЕПС с цел да се гарантира
безопасността на енергийните 
доставки и да се насърчават 
правилата на вътрешния пазар на ЕС;

Or. en
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Изменение 49
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подкрепя по-нататъшното 
сътрудничество в областта на 
промишлеността, малките и средните 
предприятия, научните изследвания, 
развитието и иновациите,  ИКТ и 
Космоса; приветства предложенията на 
Комисията относно разработването на 
общо пространство за знания и 
иновации и цифрова икономика, 
основана на ИКТ;

6. подкрепя по-нататъшното 
сътрудничество в областта на 
промишлеността, малките и средните 
предприятия, научните изследвания, 
развитието и иновациите, ИКТ и 
Космоса; подчертава, че 
сътрудничеството на ЕС в областта 
на научните изследвания следва да 
подсили основните цели на 
политиката на ЕС като борба с 
изменението на климата, 
преодоляване на цифровото 
разделение, гарантиране на 
устойчивостта на енергийните 
доставки, биологично разнообразие и 
екосистеми; приветства предложенията 
на Комисията относно разработването 
на общо пространство за знания и 
иновации и цифрова икономика, 
основана на ИКТ и призовава 
държавите-членки и съседните 
държави да потвърдят ангажимента 
си за постигане на напредък към това 
развитие; припомня значението на 
механизмите за ефективна търговия 
и улесняване на инвестициите между 
ЕС и съседните му държави с цел да 
се засилят търговските 
партньорства и да се позволи на 
икономическите оператори, и по-
специално на МСП, достъп до 
адекватна и надеждна информация 
относно условията за търговия и 
инвестиции в държавите партньори;

Or. en
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Изменение 50
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подкрепя по-нататъшното 
сътрудничество в областта на 
промишлеността, малките и средните 
предприятия, научните изследвания, 
развитието и иновациите, ИКТ и 
Космоса; приветства предложенията на 
Комисията относно разработването на 
общо пространство за знания и 
иновации и цифрова икономика, 
основана на ИКТ;

6. подкрепя по-нататъшното 
сътрудничество в областта на 
промишлеността, малките и средните 
предприятия, научните изследвания, 
развитието и иновациите, 
безопасността на информационните 
системи и Космоса; приветства 
предложенията на Комисията относно 
разработването на общо пространство за 
знания и иновации и цифрова 
икономика, основана на ИКТ;

Or. ro

Изменение 51
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подкрепя по-нататъшното 
сътрудничество в областта на
промишлеността, малките и средните 
предприятия, научните изследвания, 
развитието и иновациите, ИКТ и
Космоса; приветства предложенията на 
Комисията относно разработването на 
общо пространство за знания и 
иновации и цифрова икономика, 
основана на ИКТ;

6. подкрепя по-нататъшното 
сътрудничество в областта на 
промишлеността, малките и средните 
предприятия, научните изследвания, 
развитието и иновациите, ИКТ, Космоса
и туризма; приветства предложенията 
на Комисията относно разработването 
на общо пространство за знания и 
иновации и цифрова икономика, 
основана на ИКТ;

Or. fr
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Изменение 52
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава ползите, свързани с 
инициативите за съвместно 
планиране на научни изследвания от 
страна на ЕС и неговите съседи; за 
тази цел насърчава по-нататъшното 
развитие на координация, 
сътрудничество и взаимодействие
между всички програми и дейности за 
научни изследвания на национално 
равнище, финансирани от 
държавите, граничещи със 
Средиземно море, с цел засилване на 
цялостната съгласуваност и 
ефективност на изследователските 
дейности в областта на околната 
среда в региона, например програмата 
за съвместни научни изследвания за 
Балтийско море (BONUS 169);

 Or. fr

Изменение 53
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. признава постиженията на 
проекта за черноморската 
взаимосвързаност по отношение на 
създаването на регионална мрежа за 
научни изследвания и образование в 
по-широкия Черноморски регион, 
както и връзките му с GÉANT, и 
призовава Комисията да продължи 
подкрепата си за 
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научноизследователски проекти в 
Черноморския регион като HP-SEE, 
SEE-GRID, SCENE, CAREN и BSRN;

Or. ro

Изменение 54
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. препоръчва по-тясно 
сътрудничество в областта на 
научните изследвания между ЕС и 
съседите му с цел да се увеличи
обменът на изследователи, 
подкрепата на трансгранични и 
транснационални академични мрежи, 
създаването на съвместни 
образователни институции за 
подготовка на докторанти и 
насърчаването на стратегическо 
сътрудничество между клъстъри;

Or. fr

Изменение 55
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. очаква предложенията на Комисията 
за новия Европейски инструмент за 
съседство и приветства намерението на 
Комисията да подчертае 
необходимостта от по-нататъшна 
диференциация, гъвкавост и 
поставянето на условия при 

7. очаква предложенията на Комисията 
за новия Европейски инструмент за 
съседство и приветства намерението на 
Комисията да подчертае 
необходимостта от по-нататъшна 
диференциация, гъвкавост и 
поставянето на условия при 
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предоставянето на помощ; отбелязва, че 
въпреки че финансовите правила на ЕС 
трябва да се спазват в пълна степен, 
помощта от ЕС следва да бъде лесно 
достъпна и стремежът към 
съвършенство не следва да бъде 
възпрепятстван от липса на всякаква 
гъвкавост.

предоставянето на помощ; насърчава 
прилагането на „ориентирана към 
държавата логика“, която може да 
бъде под формата на „диференцирани 
договори за партньорство в рамките 
на ЕПС“; отбелязва, че въпреки че 
финансовите правила на ЕС трябва да се 
спазват в пълна степен, помощта от ЕС 
следва да бъде лесно достъпна и 
стремежът към съвършенство не следва 
да бъде възпрепятстван от липса на 
всякаква гъвкавост.

Or. fr

Изменение 56
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. очаква предложенията на Комисията 
за новия Европейски инструмент за 
съседство и приветства намерението на 
Комисията да подчертае 
необходимостта от по-нататъшна 
диференциация, гъвкавост и 
поставянето на условия при 
предоставянето на помощ; отбелязва, че 
въпреки че финансовите правила на ЕС 
трябва да се спазват в пълна степен, 
помощта от ЕС следва да бъде лесно 
достъпна и стремежът към 
съвършенство не следва да бъде 
възпрепятстван от липса на всякаква 
гъвкавост.

7. очаква предложенията на Комисията 
за новия Европейски инструмент за 
съседство и приветства намерението на 
Комисията да подчертае 
необходимостта от по-нататъшна 
диференциация, гъвкавост и 
поставянето на условия при 
разрешаването на инвестиции и
предоставянето на техническа и 
административна помощ; отбелязва, 
че въпреки че финансовите правила на 
ЕС трябва да се спазват в пълна степен, 
помощта от ЕС следва да бъде лесно 
достъпна и стремежът към 
съвършенство не следва да бъде 
възпрепятстван от липса на всякаква 
гъвкавост.

Or. de
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Изменение 57
Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. очаква предложенията на Комисията 
за новия Европейски инструмент за 
съседство и приветства намерението на 
Комисията да подчертае 
необходимостта от по-нататъшна 
диференциация, гъвкавост и 
поставянето на условия при 
предоставянето на помощ; отбелязва, че 
въпреки че финансовите правила на ЕС 
трябва да се спазват в пълна степен, 
помощта от ЕС следва да бъде лесно 
достъпна и стремежът към 
съвършенство не следва да бъде 
възпрепятстван от липса на всякаква 
гъвкавост.

7. очаква предложенията на Комисията 
за новия Европейски инструмент за 
съседство и приветства намерението на 
Комисията да подчертае 
необходимостта от по-нататъшна 
диференциация, гъвкавост и 
поставянето на условия при 
предоставянето на помощ; отбелязва, че 
въпреки че финансовите правила на ЕС 
трябва да се спазват в пълна степен, 
помощта от ЕС следва да бъде лесно 
достъпна, съсредоточена основно 
върху подкрепата за конкретни 
проекти и по-малко върху 
консултациите, и стремежът към 
съвършенство не следва да бъде 
възпрепятстван от липса на всякаква 
гъвкавост.

Or. en

Изменение 58
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. очаква предложенията на Комисията 
за новия Европейски инструмент за 
съседство и приветства намерението на 
Комисията да подчертае 
необходимостта от по-нататъшна 
диференциация, гъвкавост и 
поставянето на условия при 
предоставянето на помощ; отбелязва, че 

7. очаква предложенията на Комисията 
за новия Европейски инструмент за 
съседство, приветства референтния 
показател на Комисията „повече за 
повече“ и насърчава по-нататъшна 
диференциация, гъвкавост и 
поставянето на условия при 
предоставянето на помощ; отбелязва, че 
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въпреки че финансовите правила на ЕС 
трябва да се спазват в пълна степен, 
помощта от ЕС следва да бъде лесно 
достъпна и стремежът към 
съвършенство не следва да бъде 
възпрепятстван от липса на всякаква 
гъвкавост.

въпреки че финансовите правила на ЕС 
трябва да се спазват в пълна степен, 
помощта от ЕС следва да бъде лесно 
достъпна и стремежът към 
съвършенство не следва да бъде 
възпрепятстван от липса на всякаква 
гъвкавост.

Or. en

Изменение 59
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че е важно да бъде 
постигнат справедлив баланс между 
източните и южните съседни на ЕС 
региони, като стратегическото 
значение и огромните нужди от 
развитие на последните са засилени 
от последните събития в Северна 
Африка;

Or. fr

Изменение 60
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. настоява относно 
необходимостта да се представи ЕПС 
от гледна точка на макрорегионална 
стратегия, с координация на 
регионално равнище на действията на 
Съюза и държавите-членки; 
взаимодействие на евро-
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средиземноморско равнище може да 
бъде гарантирано между такава 
стратегия и многостранните 
проекти, стартирани в рамките на 
Съюза за Средиземноморието, като 
Средиземноморския план за слънчева 
енергия, гражданската сигурност, 
„морските магистрали“ или 
действията за борба със 
замърсяването в Средиземно море.

Or. fr


