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Изменение 1
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че мерките за 
пестене на енергия представляват 
ефективен от гледна точка на разходите 
начин за увеличаване на сигурността на 
доставките и намаляване на емисиите на 
CO2; изразява загриженост във връзка 
със слабото усвояване на 
предназначените за мерки за енергийна 
ефикасност средства по линия на ЕФРР 
в редица държави-членки; призовава 
държавите-членки да превърнат 
енергийната ефективност в приоритет в 
своите оперативни програми, и 
призовава Комисията и националните 
органи да разработят начини за 
улесняване на използването на 
структурни фондове за мерки за 
енергийна ефективност, като 
осигуряване на по-добър 
информационен поток на местно 
равнище или въвеждане на 
обслужване „на едно гише“; 

1. подчертава, че мерките за 
пестене на енергия представляват 
ефективен от гледна точка на разходите 
начин за увеличаване на сигурността на 
доставките и намаляване на емисиите на 
CO2; изразява загриженост във връзка 
със слабото усвояване на 
предназначените за мерки за енергийна 
ефикасност средства по линия на ЕФРР 
в редица държави-членки; призовава 
държавите-членки да превърнат 
енергийната ефективност в 
хоризонтален приоритет в своите 
оперативни програми, и призовава 
Комисията и националните органи да 
разработят начини за улесняване на 
използването на структурни фондове за 
мерки за енергийна ефективност;  

Or. en

Изменение 2
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че мерките за 
пестене на енергия представляват 
ефективен от гледна точка на разходите 

1. подчертава, че мерките за 
пестене на енергия представляват 
ефективен от гледна точка на разходите 
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начин за увеличаване на сигурността на 
доставките и намаляване на емисиите на 
CO2; изразява загриженост във връзка 
със слабото усвояване на 
предназначените за мерки за енергийна 
ефикасност средства по линия на ЕФРР 
в редица държави-членки; призовава 
държавите-членки да превърнат 
енергийната ефективност в приоритет в 
своите оперативни програми, и 
призовава Комисията и националните 
органи да разработят начини за 
улесняване на използването на 
структурни фондове за мерки за 
енергийна ефективност, като 
осигуряване на по-добър 
информационен поток на местно 
равнище или въвеждане на обслужване 
„на едно гише“; 

начин за укрепване на икономическата 
конкурентоспособност, увеличаване 
на сигурността на доставките и 
намаляване на емисиите на CO2; 
изразява загриженост във връзка със 
слабото усвояване на предназначените 
за мерки за енергийна ефикасност 
средства по линия на ЕФРР в редица 
държави-членки; призовава държавите-
членки да превърнат енергийната 
ефективност в приоритет в своите 
оперативни програми, и призовава 
Комисията и националните органи да 
разработят начини за улесняване на 
използването на структурни фондове за 
мерки за енергийна ефективност, като 
осигуряване на по-добро 
разпространение на информация на 
местно равнище или въвеждане на 
обслужване „на едно гише“; 

Or. en

Изменение 3
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че мерките за 
пестене на енергия представляват 
ефективен от гледна точка на 
разходите начин за увеличаване на 
сигурността на доставките и намаляване 
на емисиите на CO2; изразява 
загриженост във връзка със слабото 
усвояване на предназначените за мерки 
за енергийна ефикасност средства по 
линия на ЕФРР в редица държави-
членки; призовава държавите-членки да 
превърнат енергийната ефективност в 
приоритет в своите оперативни 
програми, и призовава Комисията и 
националните органи да разработят 

1. подчертава, че мерките за 
пестене на енергия представляват не 
само най-ефективният от гледна 
точка на разходите начин за 
увеличаване на сигурността на 
доставките и намаляване на емисиите на 
CO2, но също така могат да 
допринесат за създаването на един 
милион работни места до 2020 г., 
както и за значителното намаляване 
на енергийната бедност; изразява 
загриженост във връзка със слабото 
усвояване на предназначените за мерки 
за енергийна ефикасност средства по 
линия на ЕФРР в редица държави-
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начини за улесняване на използването 
на структурни фондове за мерки за 
енергийна ефективност, като 
осигуряване на по-добър 
информационен поток на местно 
равнище или въвеждане на 
обслужване „на едно гише“; 

членки; призовава държавите-членки да 
превърнат енергийната ефективност в 
приоритет в своите оперативни 
програми, и призовава Комисията и 
националните органи да разработят 
начини за улесняване на използването 
на структурни фондове за мерки за 
енергийна ефективност, като 
осигуряване на по-добър 
информационен поток на регионално и
местно равнище или въвеждане на 
обслужване „на едно гише“; 

Or. en

Изменение 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че мерките за 
пестене на енергия представляват 
ефективен от гледна точка на разходите 
начин за увеличаване на сигурността на 
доставките и намаляване на емисиите на 
CO2; изразява загриженост във връзка 
със слабото усвояване на 
предназначените за мерки за енергийна 
ефикасност средства по линия на ЕФРР 
в редица държави-членки; призовава 
държавите-членки да превърнат 
енергийната ефективност в приоритет в 
своите оперативни програми, и 
призовава Комисията и националните 
органи да разработят начини за 
улесняване на използването на 
структурни фондове за мерки за 
енергийна ефективност, като 
осигуряване на по-добър 
информационен поток на местно 
равнище или въвеждане на обслужване 
„на едно гише“; 

1. подчертава, че мерките за 
пестене на енергия представляват 
ефективен от гледна точка на разходите 
начин за увеличаване на сигурността на 
доставките и намаляване на емисиите на 
CO2; изразява загриженост във връзка 
със слабото усвояване на 
предназначените за мерки за енергийна 
ефикасност средства по линия на ЕФРР 
в редица държави-членки; призовава 
държавите-членки да превърнат 
енергийната ефективност в приоритет в 
своите оперативни програми, и 
призовава Комисията, националните и 
регионални органи да разработят 
начини за улесняване на използването 
на структурни фондове за мерки за 
енергийна ефективност, като 
осигуряване на по-добър 
информационен поток на местно 
равнище или въвеждане на обслужване 
„на едно гише“; 
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Or. en

Изменение 5
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че една от най-
големите пречки пред постигането на 
пестене на енергия на местно и 
регионално равнище е необходимостта 
от предварителни инвестиции; изразява 
убеденост, че всяка взета на равнище 
ЕС мярка следва надлежно да отчита 
последиците и бюджетните 
ограничения за общините и 
регионите;

2. признава, че една от най-
големите пречки пред постигането на 
пестене на енергия на местно и 
регионално равнище е необходимостта 
от предварителни инвестиции; 
следователно ЕС следва да стимулира 
инвестициите, като ги насърчава 
финансово чрез структурните 
фондове и системата за търговия с 
емисии (ETS).

Or. en

Изменение 6
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че една от най-
големите пречки пред постигането на 
пестене на енергия на местно и 
регионално равнище е необходимостта 
от предварителни инвестиции; изразява 
убеденост, че всяка взета на равнище ЕС 
мярка следва надлежно да отчита 
последиците и бюджетните ограничения 
за общините и регионите; 

2. признава, че една от най-
големите пречки пред постигането на 
пестене на енергия на местно и 
регионално равнище е необходимостта 
от предварителни инвестиции; изразява 
убеденост, че всяка взета на равнище ЕС 
мярка следва надлежно да отчита 
последиците и бюджетните ограничения 
за общините и регионите; в този 
смисъл препоръчва консултирането 
на местни и регионални 
представители за определяне на 
насоките за развитие в енергийната 
област и финансовата подкрепа за 
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програмите за развитие на местно и 
регионално равнище за използване на 
съществуващите енергийни ресурси. 

Or. ro

Изменение 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че една от най-
големите пречки пред постигането на 
пестене на енергия на местно и 
регионално равнище е необходимостта 
от предварителни инвестиции; изразява 
убеденост, че всяка взета на равнище ЕС 
мярка следва надлежно да отчита 
последиците и бюджетните ограничения 
за общините и регионите;

2. признава, че една от най-
големите пречки пред постигането на 
пестене на енергия на местно и 
регионално равнище е необходимостта 
от предварителни инвестиции; изразява 
убеденост, че всяка взета на равнище ЕС 
мярка следва надлежно да отчита 
последиците и бюджетните ограничения 
за общините и регионите; 
специфичните иновационни 
финансови европейски програми 
следва да се разработват от 
Комисията, за да подкрепят 
местните и регионални органи;

Or. en

Изменение 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава необходимостта от 
разработване на техническа помощ и 
финансов инженеринг на равнището 
на регионалните и местните 
общности с цел подкрепа на 
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местните участници в съставянето 
на проекти, например чрез позоваване 
на механизма за техническа подкрепа 
ELENA на ЕИБ и на опита на ESCOS; 

Or. fr

Изменение 9
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че на местно и 
регионално равнище съществуват 
редица бариери, по-конкретно в 
жилищния сектор в резултат на 
финансовите разходи и дългите периоди 
за възвръщаемост на инвестирания 
капитал, разминаването между мерките 
за стимулиране за наематели и 
собственици или сложни преговори в 
сградите с много апартаменти; 
призовава за въвеждане на иновационни 
решения за преодоляване на изброените 
бариери, като планове за 
благоустройство на кварталите, 
финансови стимули и техническа 
подкрепа;

4. отбелязва, че на местно и 
регионално равнище съществуват 
редица бариери, по-конкретно в 
жилищния сектор в резултат на 
финансовите разходи и дългите периоди 
за възвръщаемост на инвестирания 
капитал, разминаването между мерките 
за стимулиране за наематели и 
собственици или сложни преговори в 
сградите с много апартаменти; 
призовава за въвеждане на 
иновационни, ефективни от гледна 
точка на разходите решения за 
преодоляване на изброените бариери, 
като планове за благоустройство на 
кварталите, финансови стимули и 
техническа подкрепа;

Or. en

Изменение 10
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава да се използва изцяло 
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зеленият устойчив потенциал на 
увеличената енергийна ефективност 
за разкриване на работни места в 
жилищния сектор и строителството 
чрез създаването в дългосрочен план  
на рамкови условия за зелени работни 
места, с цел стимулиране на 
местната икономика; 

Or. en

Изменение 11
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя многостепенно 
управление, децентрализиран подход 
към енергийната политика и 
енергийната ефективност, който да 
включва Съвета на кметовете и 
инициативата „Интелигентни градове“; 
подчертава значението на подхода 
„отдолу нагоре“ в областта на 
енергийната политика на ЕС за градове 
и региони, чиято цел е да насърчават 
чисти, енергийно ефективни 
инвестиции; подчертава, че 
привеждането на бъдещата политика на 
сближаване в съответствие със 
Стратегията Европа 2020 ще 
предостави ключов механизъм за 
прилагане, който ще доведе до 
интелигентен и устойчив растеж в 
държавите-членки и регионите.

5. подкрепя многостепенно 
управление, децентрализиран подход 
към енергийната политика и 
енергийната ефективност, който да 
включва Съвета на кметовете и 
инициативата „Интелигентни градове“; 
подчертава значението на подхода 
„отдолу нагоре“ в областта на 
енергийната политика на ЕС за градове 
и региони, чиято цел е да насърчават 
чисти, енергийно ефективни 
инвестиции; подчертава, че 
привеждането на бъдещата политика на 
сближаване в съответствие със 
Стратегията Европа 2020 ще насърчи 
местното и регионално развитие и ще 
доведе до интелигентен и устойчив 
растеж в държавите-членки и регионите.

Or. en
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Изменение 12
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя многостепенно 
управление, децентрализиран подход 
към енергийната политика и 
енергийната ефективност, който да 
включва Съвета на кметовете и 
инициативата „Интелигентни градове“; 
подчертава значението на подхода 
„отдолу нагоре“ в областта на 
енергийната политика на ЕС за градове 
и региони, чиято цел е да насърчават 
чисти, енергийно ефективни 
инвестиции; подчертава, че 
привеждането на бъдещата политика на 
сближаване в съответствие със 
Стратегията Европа 2020 ще предостави 
ключов механизъм за прилагане, който 
ще доведе до интелигентен и устойчив 
растеж в държавите-членки и регионите.

5. подчертава ключовата роля на 
регионалните и местните органи в 
постигането на целите за пестене на 
енергия и следователно подкрепя
многостепенно управление, 
децентрализиран подход към 
енергийната политика и енергийната 
ефективност, който да включва Съвета 
на кметовете и инициативата 
„Интелигентни градове“; подчертава 
значението на подхода „отдолу нагоре“ 
в областта на енергийната политика на 
ЕС за градове и региони, чиято цел е да 
насърчават чисти, енергийно ефективни 
инвестиции; подчертава факта, че 
привеждането на бъдещата политика на 
сближаване в съответствие със 
стратегията „Европа 2020” може да 
предостави важен механизъм за 
постигане на интелигентен и устойчив 
растеж в държавите-членки и регионите;

Or. en

Изменение 13
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя многостепенно 
управление, децентрализиран подход 
към енергийната политика и 
енергийната ефективност, който да 
включва Съвета на кметовете и 
инициативата „Интелигентни градове“; 

5. подкрепя многостепенно 
управление, децентрализиран подход 
към енергийната политика и 
енергийната ефективност, който да 
включва Съвета на кметовете и 
инициативата „Интелигентни градове“; 
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подчертава значението на подхода 
„отдолу нагоре“ в областта на 
енергийната политика на ЕС за градове 
и региони, чиято цел е да насърчават 
чисти, енергийно ефективни 
инвестиции; подчертава, че 
привеждането на бъдещата политика на 
сближаване в съответствие със 
Стратегията Европа 2020 ще предостави 
ключов механизъм за прилагане, който 
ще доведе до интелигентен и устойчив 
растеж в държавите-членки и регионите.

подчертава значението на подхода 
„отдолу нагоре“ в областта на 
енергийната политика на ЕС за градове 
и региони, чиято цел е да насърчават 
чисти, енергийно ефективни 
инвестиции; подчертава, че 
привеждането на бъдещата политика на 
сближаване в съответствие със 
Стратегията Европа 2020 ще предостави 
ключов механизъм за прилагане, който 
ще доведе до интелигентен, 
икономически конкурентоспособен и 
устойчив растеж в държавите-членки и 
регионите.

Or. en

Изменение 14
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя многостепенно 
управление, децентрализиран подход 
към енергийната политика и 
енергийната ефективност, който да 
включва Съвета на кметовете и 
инициативата „Интелигентни градове“; 
подчертава значението на подхода 
„отдолу нагоре“ в областта на 
енергийната политика на ЕС за градове 
и региони, чиято цел е да насърчават 
чисти, енергийно ефективни 
инвестиции; подчертава, че 
привеждането на бъдещата политика на 
сближаване в съответствие със 
Стратегията Европа 2020 ще предостави 
ключов механизъм за прилагане, който 
ще доведе до интелигентен и устойчив 
растеж в държавите-членки и 
регионите.

5. подкрепя многостепенно 
управление, децентрализиран подход 
към енергийната политика и 
енергийната ефективност, който да 
включва Съвета на кметовете и 
инициативата „Интелигентни градове“; 
подчертава значението на подхода 
„отдолу нагоре“ в областта на 
енергийната политика на ЕС за градове 
и региони, чиято цел е да насърчават 
чисти, енергийно ефективни 
инвестиции; подчертава, че 
привеждането на бъдещата политика на 
сближаване в съответствие със 
Стратегията Европа 2020 ще предостави 
ключов механизъм за прилагане, който 
ще доведе до интелигентен и устойчив 
растеж в държавите-членки, регионите 
и градовете.

Or. en
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Изменение 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че са налице 
значителни различия между 
европейските региони, което 
обезсилва целите за въвеждане на 
задължителни стандарти за 
енергийна ефективност и би създало 
прекомерна тежест, по-специално за 
МСП;   следователно предлага да бъде 
въведен постоянен мониторинг на 
прилагането на действащото 
законодателство и образуването на 
производства за установяване на 
нарушения в случай на неспазване на 
законодателството;

Or. en

Изменение 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава Комисията да обедини  
действащото европейско 
законодателство като Директивата 
относно екодизайна и Директивата 
за енергийно етикетиране, вместо 
допълнително да го разширява, с цел  
по-ефикасното прилагане на  
законодателството на ЕС и 
използване на взаимодействието, 
особено това на потребителите.  
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Or. en

Изменение 17
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. признава, че до момента 
политиките в областта на 
енергийната ефективност не взеха в 
достатъчна степен под внимание 
факторът обществен прием за 
намаляването на потреблението на 
енергия;  подчертава, че от ключово 
значение за успеха на мерките за 
енергийна ефективност е не само 
поведението на потребителите, но 
също доверието на потребителите, 
което следва да бъде засилено;  
призовава бъдещият план за 
енергийна ефективност да предвиди 
допълнителни мерки за подкрепа, за 
подобряване на обществения прием; 
подчертава важната роля, която 
регионалното и местно равнище играе 
за постигането на консенсус. 

Or. en

Изменение 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да въведе 
мерки за борба срещу енергийната 
бедност, която засяга най-бедните 
домакинства в Европа, като активно 
подкрепи осъществяването и 
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финансирането на енергийната 
ефективност на жилищата. 

Or. fr

Изменение 19
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. припомня, че предприятията, чрез 
техните усилия за иновация, играят 
съществена роля в замислянето и 
осъществяването на мерките за 
пестене на енергия; изразява желание 
структурите фондове да подкрепят 
активно участие на предприятията в 
проекти, провеждани в областта на 
енергийната ефективност. 

Or. fr


