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Изменение 1
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че в редица страни 
степента на взаимно свързване е под 
прага от 10%; подчертава, че, че 
регионалните и местни органи в 
сътрудничество с националните 
структури за „обслужване на едно 
гише“ изпълняват важна роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси; призовава в 
тази връзка за система за 
консултация и оценка с оглед 
идентифициране и разпространяване 
на най-добрите практики и познания 
относно възприемането на 
инфраструктурата от 
обществеността;

Or. en

Изменение 2
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
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инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на т.нар. цел 20/20/20, както и на 
целите на стратегията „Европа 2020”;
изтъква, че е необходимо не само 
трансграничната инфраструктура да 
бъде подобрена, но също така 
инфраструктурата, която позволява 
преноса към и от електропреносните 
магистрали и разпределението на 
национално равнище; отбелязва, че 
регионалните и местни органи 
изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на енергийни 
инфраструктурни проекти пред 
широките обществени маси;

Or. en

Изменение 3
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
изтъква, по-специално 
необходимостта от съсредоточаване 
върху инфраструктурата за 
възобновяема енергия, с оглед 
намаляване на зависимостта от 
изкопаемите горива и намаляване на 
замърсяващите емисии; отбелязва, че 
регионалните и местни органи 
изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
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партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

Or. en

Изменение 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване , 
по-специално на усъвършенствана, 
децентрализирана енергийно 
инфраструктура, съчетана с 
насърчаването на енергийната 
ефективност, са съществени фактори за 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020”; отбелязва, че 
регионалните и местни органи 
изпълняват най-важната роля в 
устойчивото планиране, процесите, 
свързани с издаването на разрешения, 
както и при популяризирането на 
европейските партньорства за иновации 
пред широките обществени маси;

Or. en

Изменение 5
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
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са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 
2020”и заявява отново, че за ЕС е 
важно да има адекватни, 
интегрирани и надеждни енергийни 
мрежи във всички региони; отбелязва, 
че регионалните и местни органи 
изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

Or. pt

Изменение 6
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване, 
развитието на вътрешните връзки 
между електрическите и газовите 
мрежи и интегрирането на изолирани 
части от ЕС към европейския 
енергиен пазар  са съществени фактори 
за постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020”;

Or. lt

Изменение 7
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1 
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Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”, 
както и че трябва да бъде даден 
приоритет на развитието на 
интегрирани и надеждни енергийни 
мрежи с ефективни вътрешни връзки;
подчертава, че политиката за 
енергийна инфраструктура на ЕС 
трябва да бъде координирана и 
определена на равнище континент и 
че експлоатацията на европейските 
мрежи, свързани със съседните 
страни ще стимулира конкуренцията 
на общия европейския енергиен пазар 
и ще увеличи солидарността между 
държавите членки; отбелязва, че 
регионалните и местни органи 
изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред
широките обществени маси;

Or. lt

Изменение 8
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване, 
съчетано  с насърчаването на 
трансевропейски енергийни мрежи и 
възобновяеми енергийни източници, са 
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органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

съществени фактори за постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020”;
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

Or. es

Изменение 9
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси; счита в 
тази връзка, че Съюзът трябва също 
да работи с държавите-членки и 
регионалните органи не само относно 
трансграничната инфраструктура, 
но също така относно регионалната 
инфраструктура, която свързва 
енергопреносните магистрали с 
националните разпределителни 
мрежи;

Or. en
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Изменение 10
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси;

1. подчертава, че повишаването на 
параметрите на енергийната 
инфраструктура и нейното обновяване 
са съществени фактори за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020”; 
отбелязва, че регионалните и местни 
органи изпълняват най-важната роля в 
процесите, свързани с издаването на 
разрешения, както и при 
популяризирането на европейските 
партньорства за иновации пред 
широките обществени маси и че всички 
региони, включително най-
отдалечените зони, трябва да бъдат 
приобщени на всички етапи и във 
всички процедури по прилагане с оглед 
поддържане на териториалната 
сплотеност;

Or. pt

Изменение 11
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава необходимостта от 
модернизиране на мрежата на ЕС 
като цяло и от подкрепа от страна 
на Съюза за държавите-членки и 
регионите в тази задача като част 
от териториалното сближаване;
подчертава, че проектите за 
възобновяема енергия могат  да имат 
успех единствено ако националните 



PE462.568v01-00 10/42 AM\862114BG.doc

BG

преносни мрежи са достатъчно 
модерни, за да отговарят на 
естеството на тази енергия;

Or. en

Изменение 12
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че най-голямото 
предизвикателство се състои в 
обезпечаване на одобрението на 
обществеността за енергийните 
инфраструктурни проекти; изразява 
убеждение, че одобрението и 
доверието на представителите на 
обществеността и лицата, вземащи 
решения могат да бъдат получени 
единствено чрез провеждането на 
открити и прозрачни разисквания при 
подготовката на решенията относно 
енергийните инфраструктурни 
проекти;

Or. de

Изменение 13
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. призовава ускоряване (най-много до 
пет години) и опростяване 
(обслужване на едно гише“) на 
процедурите за издаване на 
разрешение; изтъква, при все това, че 
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правата относно планирането 
принадлежат на държавите-членки и 
регионите и че всяко сближаване на 
процедурите за издаване на 
разрешение на равнище ЕС трябва да 
бъде в съответствие с принципа за 
субсидиарност;

Or. de

Изменение 14
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. подчертава необходимостта 
Комисията да възприеме 
многостепенен подход на управление 
спрямо развитието на 
инфраструктурата, тъй като 
местните и регионални органи са 
необходими партньори от гледна 
точка на планирането, 
финансирането и комуникацията;
изтъква, че този подход следва също 
така да бъде възприет с оглед 
определяне на енергийни цели и 
приоритети на равнище ЕС и 
придържането към тях;

Or. en

Изменение 15
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. изтъква необходимостта от 
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цялостна оценка на въздействието 
върху околната среда на проектите за 
енергийна инфраструктура и 
важността от подготовката на 
подходящи планове за реакция в 
случай на извънредни ситуации, 
свързани с енергийната 
инфраструктура, по-специално с 
оглед предотвратяване на екологични 
катастрофи. подчертава, че 
плановете за реакция следва да 
предвиждат начина за справяне с 
тези събития от техническа и 
икономическа гледна точка.

Or. en

Изменение 16
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. припомня, че безопасната, 
устойчива и конкурентоспособна 
енергия съставлява едно от 
основните бъдещи 
предизвикателства за регионите на 
ЕС; призовава Комисията да вземе 
предвид целта за намаляване с поне 
20% на енергийното потребление до 
2020 г., като определи приоритетите 
за инвестиции в енергийните 
инфраструктури за 2020 г. и след 
това; изтъква значимата роля на 
политиката на сближаване на  
местно и регионално равнище за 
подобряване на енергийната 
ефективност и постигане на целите 
за възобновяема енергия на Съюза;

Or. en
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Изменение 17
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. изтъква, че е необходимо за бъде 
възприет регионален и местен подход 
при определяне на приоритетите за 
енергийната инфраструктура и 
проектите от европейска значимост;
в тази връзка привлича вниманието 
към възобновяемите енергийни 
източници и техния потенциал в 
различни европейски региони, като 
островите и най-отдалечените 
региони и към необходимостта от 
обезпечаването им с добре свързана 
интелигентна мрежа и достатъчен 
производствен капацитет;

Or. pt

Изменение 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава необходимостта от 
редовна хармонизация на 
националните и регионални планове  
за развитие на мрежата въз основа на 
промените, които настъпват на 
потребителския пазар и местните и 
регионални енергийни приоритети;

Or. ro
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Изменение 19
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва със съжаление липсата 
на достатъчна подкрепа за 
политиката за енергийна 
ефективност, въпреки нейния 
потенциално важен принос за 
създаването на устойчива заетост на 
местно равнище и нейната взаимна 
допълняемост с инвестициите за 
енергийна инфраструктура, което е 
необходимо както, за да се способства 
ЕС да постигне енергийна 
независимост чрез пестене на 
енергия, така и за предприемане на 
действия спрямо недостига на 
енергия, по-специално в жилищния 
сектор;

Or. fr

Изменение 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. изтъква, че разработването на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи (т.нар. 
централно отопление) и 
преобразуването на отоплителната 
инфраструктура въз основа на 
изкопаеми горива в инфраструктура, 
използваща възобновяема енергия би 
значително спомогнало за 
разрешаване на въпроса с енергийните 
доставки в ЕС и постигане на целите 
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за намаляване на емисиите на 
парникови газове, по-специално в 
градските зони; ето защо призовава 
Комисията да представи амбициозна 
стратегия за отоплителния и 
охладителния сектор;

Or. en

Изменение 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. изтъква огромния икономически 
потенциал за регионалното развитие 
в областта на производството на 
възобновяема енергия, в съответствие 
със спецификата на даден регион;
предлага да се определят приоритети 
за бъдещите възможности за 
финансиране за децентрализирана, 
интелигентна енергийна 
инфраструктура с оглед обезпечаване 
на преноса на енергия и достъп до 
взаимносвръзани електрически мрежи 
и съхранение на енергия; насърчава в 
това отношение мрежовите връзки 
със съоръженията за хидросъхранение 
в региона на Алпите и северните 
страни;

Or. en

Изменение 22
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

1a. твърди, че развитието на 
регионалното производство на 
енергия е важно средство за 
обезпечаване на енергийната 
независимост в различни части на 
Европа; отбелязва, че регионите има 
широка гама от ресурси, които да 
използват, включително 
възможностите, предоставяни от 
природните ресурси, и че целта за 
бъдеще следва да бъде тяхната 
експлоатация до пълна степен с оглед 
диверсифициране на производството 
на енергия;

Or. fi

Изменение 23
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите на национално и европейско 
равнище способства за премахване на 
т.нар енергийни острови, допринася 
за доизграждането на вътрешния 
енергиен пазар и съставлява
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти

Or. en
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Изменение 24
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
териториалната цел в рамките на 
политиката на сближаване, както и 
макрорегионалните стратегии могат да 
подобрят възможностите за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

Or. en

Изменение 25
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии, които 
следва да бъдат разширени в бъдеще, за 
да обхванат други географски зони, 
могат да се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

Or. es
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Изменение 26
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти; в тази 
връзка подчертава важността на 
доброто координиране на 
инфраструктурните проекти, така 
че да се гарантира възможно най-
доброто съотношение 
себестойност/ефективност, и 
максимална ефективност на 
разходването на средствата на ЕС;

Or. en

Изменение 27
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
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се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти; счита при 
все това, че регионалното 
сътрудничество следва да бъде 
подобрено, по-специално с оглед 
гарантиране на добра връзка  между 
установените приоритети и 
европейските региони, 

Or. pt

Изменение 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти  с оглед 
постигане на ефективни и 
интелигентни връзки между 
неконвенционалните местни и 
регионални източници на енергия и 
големите енергийни мрежи;

Or. ro

Изменение 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 2 
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Проектостановище Изменение

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти; изтъква 
важността на увеличаването на 
капацитета за взаимно свързване на 
енергийните мрежи на 
трансгранично равнище, посредством 
подходящ финансов принос, с оглед 
постигане на териториално 
сближаване;  

Or. ro

Изменение 30
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че сътрудничеството между 
регионите в държавите-членки и в ЕС е 
необходим компонент за успешното 
прилагане на европейските 
партньорства за иновации, като 
поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

2. изтъква, че сътрудничеството между 
общините и регионите в държавите-
членки и в ЕС е необходим компонент 
за успешното прилагане на 
европейските партньорства за иновации, 
като поддържа становището, че 
макрорегионалните стратегии могат да 
се използват като платформи за 
сътрудничество по отношение на 
трансграничните проекти;

Or. en
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Изменение 31
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. отправя искане към Комисията да 
гарантира, че нейните 
инфраструктурни политики дават на 
всяка област възможността да бъде 
производител, както и потребител на 
устойчива енергия; изтъква,че това 
се налага както поради съображения 
за сигурност, така и поради 
икономически причини;

Or. en

Изменение 32
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. приветства решението да се 
постави ударение върху малък брой 
инфраструктурни приоритети за 
периода да 2020 г. чрез 
съсредоточаване върху проекти от 
европейска значимост; призовава 
Комисията да разработи точни 
критерии за подбора на тези проекти, 
в тясна координация с държавите-
членки и регионалните и местни 
заинтересовани страни;

Or. de
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Изменение 33
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че от енергийна гледна 
точка, Балтийският регион остава 
изолиран и зависим от един 
единствен източник на доставки;
изтъква необходимостта този вид 
региони на ЕС да разработят 
инфраструктура, която да им 
предостави технически достъп до 
поне два различни източника на 
доставки и ще направи възможно 
двупосочното транспортиране на газ; 

Or. lt

Изменение 34
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. призовава настоятелно 
Комисията да преразгледа 
съществуващата енергийна 
инфраструктура и да направи 
предложения за създаването на нов 
инфраструктурен капацитет;

Or. lt

Изменение 35
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 



AM\862114BG.doc 23/42 PE462.568v01-00

BG

Проектостановище Изменение

2a. изтъква, че е необходимо да се 
ускори интегрирането на вътрешния 
енергиен пазар чрез насърчаване, по 
специално на проекти, които да 
гарантират, че съседните страни 
имат добър национален енергиен 
баланс;

Or. it

Изменение 36
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. изтъква значимостта на 
проектите относно Южния коридор 
в изпълнение на основната цел на ЕС 
за диверсифициране на своите начини 
за енергийни доставки;

Or. it

Изменение 37
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. призовава ЕС и държавите-членки 
да определят задължителни цели за 
взаимно свързване между държавите-
членки, чрез специализирани 
регионални платформи, с оглед 
улесняване на планирането, 
прилагането и надзора на очертаните 
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приоритети и съставяне на 
инвестиционни планове и специфични 
проекти; 

Or. es

Изменение 38
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. изтъква, че произтичащите от 
местоположението им географски 
пречки изключително много 
затрудняват включването на 
островните и планински райони в 
енергийните мрежи на ЕС; 
следователно призовава за стратегия 
на равнище ЕС за справяне с 
проблемите на слабонаселените 
райони и посочената стратегия да се 
основава на по-голяма 
диверсификация на енергийните 
източници, както и да намалява 
зависимостта от вноса на енергия; 

Or. es

Изменение 39
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че отказът на 
Европейския съюз да използва атомна 
енергия в средносрочен план е както 
желателен, така и необходим; 
следователно призовава отсега да 
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бъдат осъществени съответните 
промени в политиката в областта на 
инфраструктурата; 

Or. de

Изменение 40
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава цялостния характер на 
политиката на сближаване и призовава 
Комисията да се въздържа от 
създаването на нови секторни фондове, 
например за енергетиката или климата;
поощрява Комисията да се поучи от 
опита, придобит с политиката на 
сближаване, при установяването на 
мерки, свързани с енергийната 
политика, по-специално по отношение 
на подбора на проекти;

3. отбелязва, че ЕРФР допринася в 
значителна степен за финансирането 
на проекти в областта на 
енергетиката и други 
инфраструктурни проекти;   
подчертава цялостния характер на 
политиката на сближаване и призовава 
Комисията да се въздържа от 
създаването на нови секторни фондове, 
например за енергетиката или климата;
поощрява Комисията да се поучи от 
опита, придобит с политиката на 
сближаване, при установяването на 
мерки, свързани с енергийната 
политика, по-специално по отношение 
на подбора на проекти;

Or. fr

Изменение 41
Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава цялостния характер на 
политиката на сближаване и призовава 
Комисията да се въздържа от 

3. подчертава интегрирания подход на 
политиката на сближаване, който 
събира различни фондове и призовава 
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създаването на нови секторни 
фондове, например за енергетиката 
или климата; поощрява Комисията да 
се поучи от опита, придобит с 
политиката на сближаване, при 
установяването на мерки, свързани с 
енергийната политика, по-специално по 
отношение на подбора на проекти;

Комисията да се придържа към този 
подход;  поощрява Комисията да се 
поучи от опита, придобит с политиката 
на сближаване, при установяването на 
мерки, свързани с енергийната 
политика, по-специално по отношение 
на подбора на проекти;

Or. fr

Изменение 42
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава цялостния характер на 
политиката на сближаване и призовава 
Комисията да се въздържа от 
създаването на нови секторни фондове, 
например за енергетиката или климата;
поощрява Комисията да се поучи от 
опита, придобит с политиката на 
сближаване, при установяването на 
мерки, свързани с енергийната 
политика, по-специално по отношение 
на подбора на проекти;

3. подчертава цялостния характер на 
политиката на сближаване и призовава 
Комисията да се въздържа от 
създаването на нови секторни фондове, 
например за енергетиката или климата;
поощрява Комисията да се поучи от 
опита, придобит с политиката на 
сближаване, при установяването на 
мерки, свързани с енергийната 
политика, по-специално по отношение 
на подбора на проекти и изтъква 
значението на предоставяне на  
финансирането, необходимо за 
постигане на посочените цели;

Or. es

Изменение 43
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 



AM\862114BG.doc 27/42 PE462.568v01-00

BG

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че структурните 
фондове включват обхват за подкрепа 
на инвестиции, предназначени  
специално за енергийната 
инфраструктура;   счита все пак, че 
посочените инвестиции следва да 
бъдат ограничени до региони, в които 
по политически и географски 
причини, пазарът среща много повече 
трудности при предоставянето на 
решения на проблемите с 
енергийните доставки; призовава 
също така подкрепата, предоставяна 
по линия на структурните фондове 
винаги принципно да се обвързва с 
приемането на търговски подход и 
спазване на принципа за споделена 
отговорност на финансирането;  

Or. de

Изменение 44
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. призовава ЕС да финансира 
енергийни проекти, които не са 
успели да привлекат частни 
инвеститори, но които са от 
съществено значение за посрещане на 
енергийните нужди на изолираните 
части на ЕС чрез свързването им с 
европейските електроенергийни и 
газови мрежи като интегрална част 
от процеса на създаване на единен 
енергиен пазар на ЕС; 

Or. lt
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Изменение 45
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. призовава за по-тясно и по-
ефективно сътрудничество с частния 
сектор и с финансовите институции, 
по-специално с Европейската 
инвестиционна банка и Европейската 
банка за възстановяване и развитие, 
за да бъде насърчено необходимото 
финансиране, по-специално за 
приоритетните трансгранични 
проекти.

Or. ro

Изменение 46
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава съответните партньори да 
популяризират по по-добър начин 
ползите, които може да предложи 
JESSICA относно енергийната 
инфраструктура в градовете, и да се
възползват от тях; посочва 
потенциала на трансграничното 
финансиране със съседните държави в 
рамките на ЕИСП;

4. призовава съответните партньори да 
популяризират по по-добър начин 
ползите, които може да предложи 
JESSICA и ELENA, за да помогнат на
градовете и регионите да се включат в 
перспективни инвестиционни 
проекти в областта на енергийната 
ефективност, чистата енергия и 
възобновяемите енергийни 
източници, както и устойчивият 
градски транспорт;   посочва 
потенциала на трансграничното 
финансиране със съседните държави в 
рамките на ЕИСП;
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Or. es

Изменение 47
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава съответните партньори да 
популяризират по по-добър начин 
ползите, които може да предложи 
JESSICA относно енергийната 
инфраструктура в градовете, и да се 
възползват от тях; посочва 
потенциала на трансграничното 
финансиране със съседните държави в 
рамките на ЕИСП;

4. призовава съответните партньори да 
популяризират по по-добър начин 
ползите, които JESSICA и 
техническото оборудване на ELENA
могат да предоставят за 
инвестициите в устойчива 
енергетика на местно равнище;  
посочва потенциала на трансграничното 
финансиране със съседните държави в 
рамките на ЕИСП;

Or. en

Изменение 48
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава съответните партньори да 
популяризират по по-добър начин 
ползите, които може да предложи 
JESSICA относно енергийната 
инфраструктура в градовете, и да се 
възползват от тях; посочва потенциала 
на трансграничното финансиране със 
съседните държави в рамките на ЕИСП;

4. подкрепя бързото лансиране на 
партньорството за иновации 
„Интелигентни градове“ и призовава 
съответните партньори да 
популяризират по по-добър начин 
ползите, които може да предложи 
JESSICA относно енергийната 
инфраструктура в градовете, и да се 
възползват от тях; посочва потенциала 
на трансграничното финансиране със 
съседните държави в рамките на ЕИСП;

Or. de
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Изменение 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава съответните партньори да 
популяризират по по-добър начин 
ползите, които може да предложи 
JESSICA относно енергийната 
инфраструктура в градовете, и да се 
възползват от тях; посочва потенциала 
на трансграничното финансиране със 
съседните държави в рамките на ЕИСП;

4. призовава съответните партньори в 
рамките на планираните процеси в 
областта на устойчивото градско 
развитие да популяризират по по-добър 
начин ползите, които може да предложи 
JESSICA относно енергийната 
инфраструктура и проектите за 
енергийна ефективност в градовете, и 
да се възползват от тях; посочва 
потенциала на трансграничното 
финансиране със съседните държави в 
рамките на ЕИСП;

Or. en

Изменение 50
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава съответните партньори да 
популяризират по по-добър начин 
ползите, които може да предложи 
JESSICA относно енергийната 
инфраструктура в градовете, и да се 
възползват от тях; посочва потенциала 
на трансграничното финансиране със 
съседните държави в рамките на ЕИСП;

4. призовава съответните партньори да 
популяризират по по-добър начин 
ползите, които може да предложи 
JESSICA относно енергийната 
инфраструктура в градовете, и да се 
възползват от тях; посочва потенциала 
на трансграничното финансиране със 
съседните държави в рамките на ЕИСП;
призовава Комисията да проучи други 
иновационни финансови инструменти 
и да помогне за популяризирането на 
установяването на публично-частни 
партньорства;
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Or. pt

Изменение 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. като има предвид значението на 
регионалните стратегии за 
устойчива енергия, дължащо се на 
потенциала им за развитие, 
подчертава необходимостта от 
установяване на платформа за обмен 
на добри практики, придобити в 
регионите, като се вземат предвид 
успешни примери от общини и 
региони, които са специализирани в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници, 
енергоспестяването и енергийната 
ефективност; 

Or. en

Изменение 52
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. подчертава необходимостта от 
разработване на техническа помощ и 
финансов инженеринг на равнището 
на регионалните и местните 
общности с цел подкрепа на 
местните участници в съставянето 
на проекти за енергийна 
ефективност, например чрез 
позоваване на механизма за 
техническа подкрепа ELENA на ЕИБ 
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и на опита на ESCO, когато е 
засегната инфраструктурата в 
областта на енергийната 
ефективност;

Or. en

Изменение 53
Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 в (нов) 

Проектостановище Изменение

4в. призовава Комисията да подкрепи 
създаването на бюджетен резерв, 
посветен на енергийната 
ефективност;

Or. en

Изменение 54
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че стимулите в 
националните регулаторни системи все 
още са недостатъчни, особено за 
новаторските проекти и проектите с по-
висок риск, като например 
интелигентните мрежи; подчертава, че 
трябва да се коригират националните 
регулаторни рамки;

5. отбелязва, че стимулите в 
националните регулаторни системи все 
още са недостатъчни, особено за 
новаторските проекти и проектите с по-
висок риск, като например 
интелигентните мрежи; подчертава, че 
трябва да се коригират националните 
регулаторни рамки и  в това 
отношение изисква Комисията да 
проучи до каква степен националните 
регулаторни стимули са 
задоволителни и подходящи;

Or. en
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Изменение 55
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че стимулите в 
националните регулаторни системи все 
още са недостатъчни, особено за 
новаторските проекти и проектите с по-
висок риск, като например 
интелигентните мрежи; подчертава, че 
трябва да се коригират националните 
регулаторни рамки;

5. отбелязва, че стимулите в 
националните регулаторни системи все 
още са недостатъчни, особено за 
новаторските проекти и проектите с по-
висок риск, като например 
интелигентните мрежи; подчертава, че 
трябва да се коригират националните 
регулаторни рамки; във връзка с това 
препоръчва да се предостави по-
активна роля на действията в 
определени области на регионално и 
местно равнище като определяне на 
приоритети за енергийната 
сигурност, пътищата на доставки, 
инсталации за произвеждане и 
преработка на енергийни продукти и 
съхраняване и обработка на 
отпадъците;   регионалните органи 
трябва да продължат изцяло да 
бъдат ангажирани във всяка фаза на 
подготовката и прилагането на 
проектите (включително определяне 
на приоритети, формулиране на 
проекти, начини на вземане на 
решения, прилагане и финансирани, 
практическо прилагане и оценка), за 
които се счита, че представляват 
интерес за ЕС; 

Or. pt

Изменение 56
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 5 



PE462.568v01-00 34/42 AM\862114BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че стимулите в 
националните регулаторни системи все 
още са недостатъчни, особено за 
новаторските проекти и проектите с по-
висок риск, като например 
интелигентните мрежи; подчертава, че 
трябва да се коригират националните 
регулаторни рамки;

5. отбелязва, че стимулите в 
националните регулаторни системи все 
още са недостатъчни, особено за 
новаторските проекти и проектите с по-
висок риск, като например 
интелигентните мрежи; подчертава, че 
трябва да се коригират националните 
регулаторни рамки; призовава 
Комисията да обмисли дали да въведе 
система от премии и стимули за 
държавите-членки и регионите, 
която не само помага да се гарантира, 
че проектите от европейски интерес 
получават разрешение по-бързо, но 
също насърчава ориентирани към 
технологиите  инвестиции  и 
качествено подобряване на
енергийната инфраструктура;   

Or. es

Изменение 57
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че стимулите в 
националните регулаторни системи все 
още са недостатъчни, особено за 
новаторските проекти и проектите с по-
висок риск, като например 
интелигентните мрежи; подчертава, че 
трябва да се коригират националните 
регулаторни рамки;

5. отбелязва, че стимулите в 
националните регулаторни системи все 
още са недостатъчни, особено за 
новаторските проекти и проектите с по-
висок риск, като например 
интелигентните мрежи; подчертава, че 
трябва да се коригират националните 
регулаторни рамки и че, когато е 
възможно, е необходимо да се 
споделят и възпроизвеждат добри 
практики;

Or. en
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Изменение 58
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията, с оглед  
ефективността на разходите и 
общественото одобрение, да оцени 
дали модернизацията и 
повишаването на съществуващите 
енергийни коридори е за предпочитане 
пред изграждане на нови коридори;  
призовава също така да се оценят 
способностите за взаимно свързване 
на регионите;

Or. en

Изменение 59
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. припомня, че третият енергиен 
пакет създава задължение за 
регулаторите, при определяне на 
тарифите, не само да оценяват 
инвестициите въз основа на ползите 
за техните държави-членки, но и въз 
основа на ползите в рамките на ЕС; 
призовава Агенцията за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори да гарантира, че нейните 
членове вземат под внимание това 
задължение и призовава Комисията 
да обмисли компенсаторни механизми 
в случай, че разходите и ползите не 
могат да бъдат справедливо 
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разпределени чрез определяне на 
тарифите и компенсацията за това 
да се споделя между засегнатите 
градове и региони;

Or. en

Изменение 60
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. настоящият икономически 
климат подчертава необходимостта 
от приемане на цялостен подход по 
въпросите на енергетиката, като се 
отчитат в необходимата степен 
техните икономически, екологични и 
социални аспекти; следва да бъде 
обърнато внимание на 
положителните и отрицателните 
странични ефекти, за да се гарантира 
в средносрочен и дългосрочен план, че 
всички европейски граждани имат 
достъп до сигурна, устойчива енергия 
на достъпни цени;

Or. pt

Изменение 61
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. препоръчва финансирането на 
проектите да бъде осъществено чрез 
разработване на публично-частни 
партньорства, за които местните, 
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регионални и национални органи да 
предоставят стимули и 
необходимата нормативна уредба и 
политическа подкрепа; 

Or. ro

Изменение 62
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи, но при условие че 
се защищава и общественият интерес –
особено на местно и регионално 
равнище.

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи, с цел да се избегне 
нарушаване на правилата на 
конкуренцията и създаването на 
фалшиви стимули за инвестиране, но 
при условие че се защищава и 
общественият интерес – особено на 
местно и регионално равнище.

Or. de

Изменение 63
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи, но при условие че 
се защищава и общественият интерес –
особено на местно и регионално 
равнище.

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи, подлежи на 
демократичен контрол и е съобразено 
с нуждите на потребителите, но при 
условие че се защищава и общественият 
интерес – особено на местно и 
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регионално равнище.

Or. en

Изменение 64
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи, но при условие че 
се защищава и общественият интерес –
особено на местно и регионално 
равнище.

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи, но при условие че, 
без да се нарушават правилата на 
конкуренцията и правилата за 
равнопоставеност на пазара, се
защищава и общественият интерес –
особено на местно и регионално 
равнище чрез ограничен обем публично 
финансиране, което трябва да води до 
иновационен микс от финансови 
инструменти, които стимулират 
частните инвестиции; 
.

Or. en

Изменение 65
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи, но при условие че 
се защищава и общественият интерес –
особено на местно и регионално 

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи и следователно са 
избегнати необосновани колебания 
между държавите-членки, но при 
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равнище. условие че се защищава и общественият 
интерес – особено на местно и 
регионално равнище.

Or. en

Изменение 66
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи, но при условие че 
се защищава и общественият интерес –
особено на местно и регионално 
равнище.

6. призовава Комисията да гарантира, че 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктура се основава на 
пазарните принципи, но при условие че 
се защищава и общественият интерес –
особено на местно и регионално 
равнище, както и по отношение на 
територии със специфични 
географски характеристики, като 
острови, планински региони и много 
слабо населени райони.

Or. en

Изменение 67
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. отбелязва проблемите в 
регионите, доминирани от ограничен 
брой пазарни участници, което води 
до бавно развиване и обновяване на 
инфраструктурата; изразява 
съжаление, че по този начин се пречи 
на прилагането на универсалното 
прилагане на принципа 
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„потребителят плаща“ и 
следователно счита, че в подобни 
случаи все още може да се налага 
публично финансиране с цел да се 
изгради необходимата 
инфраструктура за разработването 
на тези национални и регионални 
пазари като част от европейския 
енергиен пазар; призовава Комисията 
в това отношение  да преразгледа 
правилата в областта на 
държавните помощи и ако е 
необходимо, да внесе предложения за 
изменение на тези правила, така че да 
позволи на държавите-членки да 
насърчават модернизирането на 
инфраструктурата;

Or. en

Изменение 68
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията да състави 
нов документ с насоки относно 
публичното финансиране на проекти 
и действащото законодателство в 
областта на държавните помощи, 
което да съдържа ясни критерии за 
публично финансиране на 
енергийната инфраструктура;  
подчертава, че въпросният документ 
трябва да бъде разработен съвместно 
с ГД Енергетика, ГД Конкуренция и 
ГД Регионална политика, така че да 
се предотврати противоречие между 
правилата на Комисията;  

Or. en
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Изменение 69
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. призовава да бъдат положени 
усилия за гарантиране на 
съответствие с международните 
споразумения, като Конвенцията от 
Еспоо, преди да бъдат предприети 
или допълнително разработени 
трансгранични проекти и обръща 
внимание, в контекста на 
разширяването на енергийните 
мрежи, на необходимостта от 
укрепване на по-близко 
сътрудничество, по-специално между 
Русия, Беларус и балтийските 
държави, и във връзка с това, за 
развиване на енергийния диалог между 
ЕС и Русия, по-специално с оглед на 
постигането на целта за енергийна 
сигурност за държавите и регионите 
на  ЕС;  

Or. de

Изменение 70
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да отчита 
разнообразието от регионални 
обстоятелства и да се фокусира 
изрично върху регионите със 
специфични географски и демографски 
характеристики, като острови, 
планински региони и слабонаселени 
региони.
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Or. es

Изменение 71
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да включи 
сред приоритетите си в областта на 
енергийната инфраструктура за 2020 
г. специалното положение на 
островните енергийни системи.

Or. pt


