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Изменение 1
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията й ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и
освен това ще създадат работни места;

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията ѝ ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС; 
освен това те ще гарантират 
диверсификацията на енергийните 
доставки и ще допринесат за 
енергийната сигурност, създавайки 
същевременно нови работни места;

Or. en

Изменение 2
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията й ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и 
освен това ще създадат работни места;

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията ѝ ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и 
освен това ще стимулират 
конкурентоспособността и ще 
създадат устойчиви работни места;

Or. pt

Изменение 3
Justina Vitkauskaite
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията й ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и 
освен това ще създадат работни места;

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията ѝ ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и 
освен това ще създадат работни места; 
освен това те ще намалят 
зависимостта на Европа от 
конвенционалната енергетика, като 
гарантират сигурни, независими, 
диверсифицирани и нискоемисионни 
енергийни доставки за Европа;

Or. en

Изменение 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията й ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и 
освен това ще създадат работни места;

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми и от други 
нискоемисионни източници и 
експлоатацията ѝ ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и 
освен това ще създадат работни места;

Or. en

Изменение 5
Mojca Kleva Kekuš
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията й ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и 
освен това ще създадат работни места;

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията ѝ ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите, 
социалното сближаване на регионите
и устойчивия растеж в регионите на ЕС 
и освен това ще създадат работни места;

Or. en

Изменение 6
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията й ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и 
освен това ще създадат работни 
места;

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията ѝ ще насърчат 
икономическото и социалното
развитие, иновациите и устойчивия 
растеж, създаването на работни 
места, териториалното сближаване, 
намаляването на енергийната 
бедност в регионите на ЕС, както и 
здравето и благосъстоянието на 
хората;

Or. fr

Изменение 7
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията й ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
устойчивия растеж в регионите на ЕС и 
освен това ще създадат работни места;

1. поддържа становището, че 
инвестициите в енергията от 
възобновяеми източници и 
експлоатацията ѝ ще насърчат 
икономическото развитие, иновациите и 
технологиите и устойчивия растеж в 
регионите на ЕС и освен това ще 
създадат стабилни работни места, по-
специално в малките и средните 
предприятия в целия Съюз, 
допринасяйки по този начин за 
развитието и за премахването на 
конкретни ситуации на социална и 
географска уязвимост;

Or. es

Изменение 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 1 – тире 1 (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид доклада относно 
ролята на политиката на ЕС на 
сближаване за прилагането на новата 
европейска енергийна политика,
(Това позоваване следва да се постави 
преди първия параграф.)

Or. en

Изменение 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че сигурното, 
достъпно от ценова гледна точка и 
екологосъобразно енергоснабдяване е 
изключително важно за 
конкурентоспособността на нашите 
региони и на европейската индустрия; 
във връзка с това изтъква, че 
преструктурирането на 
електроснабдителната система с 
повишаване на дела на възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) трябва 
да се осъществи при разходна 
ефективност и същевременно не бива 
да накърнява сигурността на 
доставките;

Or. en

Изменение 10
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че в отрасъла на ВЕИ 
са създадени приблизително половин 
милион работни места и че 
засиленото развитие на ВЕИ до 
2030 година би могло да създаде още 
3 милиона работни места;

Or. fr

Изменение 11
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 1а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. призовава държавите членки да 
продължават да подкрепят 
инвестициите във възобновяема 
енергия и енергийна конвергенция и 
изразява съжаление относно
тенденцията към оттегляне на 
стимулите за енергия от 
възобновяеми източници в полза на 
други не толкова екологично и 
социално-икономически устойчиви 
енергийни източници;

Or. es

Изменение 12
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период;

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период 
в съответствие с промяната към по-
висок процент на финансиране, 
насочено към проекти за енергийна 
ефективност;

Or. en
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Изменение 13
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период;

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
европейската политика да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период;

Or. en

Изменение 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб, а така също и 
в областта на електроенергийните и 
енергопреносните услуги; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
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особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период; 

възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период;

Or. ro

Изменение 15
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период;

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка, с тенденция 
ВЕИ да допринасят пълноценно за 
целите на енергийната политика на 
ЕС, и че енергийните цели на ЕС се 
прилагат навсякъде в Съюза; счита, че 
е от особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период;

Or. en

Изменение 16
Younous Omarjee



AM\925382BG.doc 11/54 PE504.185v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период;

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 
възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период; 
счита, че е необходимо да се приемат 
амбициозни, обвързващи цели в 
областта на възобновяемата енергия 
с перспектива след 2020 година, за да 
се насърчи преходът към все по-
голямото използване изключително 
на чиста и възобновяема енергия;

Or. fr

Изменение 17
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 

2. счита, че регионалната политика на 
ЕС играе ключова роля при насърчаване
на производството на енергия от 
възобновяеми източници в 
общоевропейски мащаб; приветства 
факта, че въвеждането на политика на 
сближаване и регионална политика с 
цел насърчаване на използването на 



PE504.185v01-00 12/54 AM\925382BG.doc

BG

възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи допълнително 
увеличаване на процента на 
финансиране през предстоящия период;

възобновяема енергия продължава да се 
развива стъпка по стъпка; счита, че е от 
особено значение посоката на 
политиката на Комисията да бъде 
такава, че да позволи увеличаване на 
процента на финансиране от ЕС, така 
че да се разчита на достатъчно 
средства през предстоящия период 
2014—2020 г.;

Or. es

Изменение 18
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

счита, че за да се извлече пълна полза 
от преимуществата, предлагани от 
възобновяемите енергийни 
източници, са необходими тясно 
сътрудничество в областта на 
енергийната инфраструктура и 
допълнително европейско 
финансиране за нови технологии;

Or. ro

Изменение 19
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че интелигентното 
използване на общностното 
финансиране през следващия 
програмен период, 2014—2020 г., ще 
позволи да се постигне целта за 
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увеличаване на дела на възобновяеми 
енергийни източници до 20 % и заедно 
с това — целите за устойчивост и 
конкурентоспособност в Европейския 
съюз;

Or. ro

Изменение 20
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня, че местните и 
регионалните органи могат да играят 
основна роля за развитието на 
възобновяемата енергия и за преход 
към общество с ниски въглеродни 
емисии;

Or. fr

Изменение 21
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва, че възобновяемата 
енергия получава значителна 
подкрепа от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР); 
поддържа обаче становището, че 
размерът на финансирането от 
ЕФРР на нови енергийни мощности е 
доста малък, особено при подкрепата 
на инвестициите в енергийната 
мрежа; подчертава потенциала на 
структурните фондове за 
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модернизиране на настоящата 
енергийна инфраструктура и за 
обслужване на една добре свързана 
европейска инфраструктура, с цел да 
се интегрира възобновяемата енергия 
в европейския енергиен пазар;

Or. en

Изменение 22
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че 
инвестициите съгласно фондовете в
обхвата на общата стратегическа рамка 
биха могли да спомогнат значително за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с възобновяемата енергия; 
обръща внимание също така и на 
значимостта на частните – и най-
вече европейските – инвестиции и 
иновативни финансови инструменти; 
без да пренебрегва ролята на „Хоризонт 
2020“, посочва в допълнение, че 
проектите в областта на научните 
изследвания и развитието, подпомагани 
в рамките на структурните фондове, 
особено тези, които се изпълняват на 
равнище, близко до гражданите, са от 
основно значение за развитието на 
европейския сектор на възобновяема 
енергия и за справянето с конкретни 
териториални предизвикателства;

3. счита, че сега е подходящият 
момент да се защитят и увеличат 
инвестициите в регионалната мощ на 
възобновяемата енергия, вместо в 
изкопаемите горива, въпреки по-
високите начални разходи; поддържа 
становището, че инвестициите съгласно 
фондовете в обхвата на общата 
стратегическа рамка биха могли да 
спомогнат значително за справяне с 
предизвикателствата, свързани с 
възобновяемата енергия чрез 
насърчаване на интегрираното 
производство на възобновяема енергия 
посредством създаването на 
интелигентни енергийни мрежи, 
приспособени към възобновяемата 
енергия, на съоръжения за съхранение 
на енергия, на интелигентна 
енергийна инфраструктура в 
домакинствата и предприятията и 
на централи за комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия; без да пренебрегва 
ролята на „Хоризонт 2020“, посочва в 
допълнение, че проектите в областта на 
научните изследвания и развитието, 
подпомагани в рамките на структурните 
фондове, особено тези, които се 
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изпълняват на равнище, близко до 
гражданите, са от основно значение за 
развитието на европейския сектор на 
възобновяема енергия и за справянето с 
конкретни териториални 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че 
инвестициите съгласно фондовете в 
обхвата на общата стратегическа рамка 
биха могли да спомогнат значително за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с възобновяемата енергия; 
обръща внимание също така и на 
значимостта на частните – и най-вече 
европейските – инвестиции и 
иновативни финансови инструменти; 
без да пренебрегва ролята на „Хоризонт 
2020“, посочва в допълнение, че 
проектите в областта на научните 
изследвания и развитието, подпомагани 
в рамките на структурните фондове, 
особено тези, които се изпълняват на 
равнище, близко до гражданите, са от 
основно значение за развитието на 
европейския сектор на възобновяема 
енергия и за справянето с конкретни 
териториални предизвикателства;

3. поддържа становището, че 
инвестициите съгласно фондовете в 
обхвата на общата стратегическа рамка 
биха могли да спомогнат значително за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с възобновяемата енергия; 
обръща внимание също така и на 
значимостта на частните инвестиции и 
иновативни финансови инструменти; 
без да пренебрегва ролята на „Хоризонт 
2020“, посочва в допълнение, че 
проектите в областта на научните 
изследвания и развитието, подпомагани 
в рамките на структурните фондове, 
особено тези, които се изпълняват на 
равнище, близко до гражданите, са от 
основно значение за развитието на 
европейския енергиен сектор, 
включително на възобновяемите 
енергийни източници, и за справянето 
с конкретни териториални 
предизвикателства; отбелязва, че 
регионалните и местните органи 
трябва да играят ключова роля при 
внедряването на най-необходимите 
иновации в енергийния сектор, за да 
може ЕС да постигне своите цели в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници и енергийната 
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ефективност, и че те следва да имат 
реална възможност да влияят на 
тези цели;

Or. en

Изменение 24
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че 
инвестициите съгласно фондовете в 
обхвата на общата стратегическа рамка 
биха могли да спомогнат значително за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с възобновяемата енергия; 
обръща внимание също така и на 
значимостта на частните – и най-вече 
европейските – инвестиции и 
иновативни финансови инструменти; 
без да пренебрегва ролята на „Хоризонт 
2020“, посочва в допълнение, че 
проектите в областта на научните 
изследвания и развитието, подпомагани 
в рамките на структурните фондове, 
особено тези, които се изпълняват на 
равнище, близко до гражданите, са от 
основно значение за развитието на 
европейския сектор на възобновяема 
енергия и за справянето с конкретни 
териториални предизвикателства;

3. поддържа становището, че 
инвестициите съгласно фондовете в 
обхвата на общата стратегическа рамка 
биха могли да спомогнат значително за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с възобновяемата енергия, и за 
използването на нейния потенциал за 
енергийна ефективност; обръща 
внимание също така и на значимостта на 
частните – и най-вече европейските –
инвестиции и иновативни финансови 
инструменти; без да пренебрегва ролята 
на „Хоризонт 2020“, посочва в 
допълнение, че проектите в областта на 
научните изследвания и развитието, 
подпомагани в рамките на структурните 
фондове, особено тези, които се 
изпълняват на равнище, близко до 
гражданите, са от основно значение за 
развитието на европейския сектор на 
възобновяема енергия и за справянето с 
конкретни териториални 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 25
María Irigoyen Pérez
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поддържа становището, че 
инвестициите съгласно фондовете в 
обхвата на общата стратегическа рамка 
биха могли да спомогнат значително за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с възобновяемата енергия; 
обръща внимание също така и на 
значимостта на частните – и най-вече 
европейските – инвестиции и 
иновативни финансови инструменти; 
без да пренебрегва ролята на „Хоризонт 
2020“, посочва в допълнение, че 
проектите в областта на научните 
изследвания и развитието, подпомагани 
в рамките на структурните фондове, 
особено тези, които се изпълняват на 
равнище, близко до гражданите, са от 
основно значение за развитието на 
европейския сектор на възобновяема 
енергия и за справянето с конкретни 
териториални предизвикателства;

3. поддържа становището, че 
инвестициите съгласно фондовете в 
обхвата на общата стратегическа рамка 
биха могли да спомогнат значително за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с възобновяемата енергия; 
обръща внимание също така и на 
значимостта на публичните и частните 
— и най-вече европейските —
инвестиции и иновативни финансови 
инструменти; без да пренебрегва ролята 
на „Хоризонт 2020“, посочва в 
допълнение, че проектите в областта на 
научните изследвания и развитието, 
подпомагани в рамките на структурните 
фондове, особено тези, които се 
изпълняват на равнище, близко до 
гражданите, са от основно значение за 
развитието на европейския сектор на 
възобновяема енергия и за справянето с 
конкретни териториални 
предизвикателства;

Or. es

Изменение 26
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. обръща внимание на нуждата от 
насърчаване на действията по 
мобилизиране на потенциала на 
възобновяемата енергия на 
островите, където зависимостта от 
изкопаемите горива е утежнена от 
разстоянията и географската 
изолираност, при което трябва да се 
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отчете нуждата от включването в 
европейската енергийна политика на 
инструменти, които ще позволят да 
се посрещнат подобаващо 
предизвикателствата на 
изолираните енергийни системи;

Or. pt

Изменение 27
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изтъква бъдещото практическо 
значение на интелигентните мрежи 
— както предвижда проектът за 
енергийна политика на Европейската 
комисия — за справяне с дисбаланса 
при наличната възобновяема енергия в 
целия ЕС и за създаване на 
общоевропейски енергиен пазар, 
позволяващ доставянето на тази 
енергия до всички региони; 

Or. en

Изменение 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. като има предвид, че по-голямата 
част от настоящите механизми за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници не вземат 
предвид критериите за географското 
местоположение на електрическите 
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централи и не се възползват от 
ценовите предимства, като по този 
начин оскъпяват ненужно 
европейския енергиен преход;

Or. en

Изменение 29
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че за да се осъществи по-
нататъшното интегриране на 
възобновяемите енергийни 
източници, ще е необходимо известно 
адаптиране на европейската 
енергийна инфраструктура по 
отношение както на преноса, така и 
на разпределението; препоръчва при 
бъдещото планиране на инвестиции в 
инфраструктурата, както от 
национални, така и от източници на 
Общността, да се вземе под внимание 
дългосрочният сценарий и да се 
обхванат очакваните резултати и 
допълнителните нужди в областта 
на техническото развитие на 
инфраструктурата за възобновяеми 
енергийни източници; 

Or. ro

Изменение 30
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 3a (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че инвестициите в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници са 
изключително важни, за да се даде 
възможност цените им да станат 
по-конкурентни и сравними с тези на 
традиционните енергийни 
източници;

Or. en

Изменение 31
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изтъква необходимостта от 
създаване на стимули, от 
опростяване на стратегиите за 
финансиране и от намаляване на 
оперативните разходи за 
бенефициерите на финансирането; 
подчертава, че регионалните и 
националните заинтересовани 
страни следва да се насърчават да 
инвестират повече във възобновяема 
енергия и че пазарните условия и 
регулаторните рамки трябва да 
бъдат по-опростени; насърчава 
Европейската комисия, държавите 
членки и регулаторите да увеличат 
усилията си за премахване на тези 
пречки;

Or. en

Изменение 32
Victor Boştinaru
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Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. счита за особено важно 
инвестициите във възобновяеми 
енергийни източници да бъдат 
подкрепени от инвестиции в 
интелигентна и взаимносвързана 
разпределителна мрежа, в това число 
и в интелигентни енергопреносни 
мрежи;

Or. en

Изменение 33
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че повишеното производство 
на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на съществуващата 
енергийна инфраструктура; посочва 
значимостта както на публичното, така 
и на частното финансиране по 
отношение на инвестициите в 
енергийната инфраструктура; счита, че, 
например, Европейската програма за 
подпомагане в областта на енергетиката 
на местно равнище (ELENA) следва да 
оказва по-голяма подкрепа на 
широкомащабни инвестиционни 
проекти в областта на възобновяемата 
енергия и че програмата „Интелигентна 
енергия – Европа“ би могла да бъде 
използвана за насърчаване на 
приемането на енергията от 
възобновяеми източници;

4. изтъква, че повишеното производство 
на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на съществуващата 
енергийна инфраструктура; посочва 
значимостта както на публичното, така 
и на частното финансиране по 
отношение на инвестициите в 
енергийната инфраструктура; счита, че, 
например, Европейската програма за 
подпомагане в областта на енергетиката 
на местно равнище (ELENA) следва да 
оказва по-голяма подкрепа на малки по 
мащаб и децентрализирани
инвестиционни проекти в областта на 
възобновяемата енергия и че програмата 
„Интелигентна енергия – Европа“ би 
могла да бъде използвана за 
насърчаване на съвместни проекти в 
областта на възобновяемата енергия 
между малки селски общности;
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Or. en

Изменение 34
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че повишеното производство 
на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на съществуващата 
енергийна инфраструктура; посочва 
значимостта както на публичното, така 
и на частното финансиране по 
отношение на инвестициите в 
енергийната инфраструктура; счита, че, 
например, Европейската програма за 
подпомагане в областта на енергетиката 
на местно равнище (ELENA) следва да 
оказва по-голяма подкрепа на 
широкомащабни инвестиционни 
проекти в областта на възобновяемата 
енергия и че програмата „Интелигентна 
енергия – Европа“ би могла да бъде 
използвана за насърчаване на 
приемането на енергията от 
възобновяеми източници; 

4. изтъква, че повишеното производство 
на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на съществуващата 
енергийна инфраструктура; посочва 
значимостта както на публичното, така 
и на частното финансиране по 
отношение на инвестициите в 
енергийната инфраструктура; 
подчертава необходимостта от по-
нататъшно развитие и разширяване 
на вътрешен енергиен пазар на ЕС;
счита, че, например, Европейската 
програма за подпомагане в областта на 
енергетиката на местно равнище 
(ELENA) следва да оказва по-голяма 
подкрепа на широкомащабни 
инвестиционни проекти в областта на 
възобновяемата енергия и че програмата 
„Интелигентна енергия – Европа“ би 
могла да бъде използвана за 
насърчаване на приемането на енергията 
от възобновяеми източници; 

Or. de

Изменение 35
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че повишеното производство 4. изтъква, че повишеното производство 
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на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на съществуващата 
енергийна инфраструктура; посочва 
значимостта както на публичното, така 
и на частното финансиране по 
отношение на инвестициите в 
енергийната инфраструктура; счита, че, 
например, Европейската програма за 
подпомагане в областта на енергетиката 
на местно равнище (ELENA) следва да 
оказва по-голяма подкрепа на 
широкомащабни инвестиционни 
проекти в областта на възобновяемата 
енергия и че програмата „Интелигентна 
енергия – Европа“ би могла да бъде 
използвана за насърчаване на 
приемането на енергията от 
възобновяеми източници;

на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на съществуващата 
енергийна инфраструктура; посочва 
значимостта както на публичното, така 
и на частното финансиране по 
отношение на инвестициите в 
енергийната инфраструктура, особено 
за нейното модернизиране; счита, че, 
например, Европейската програма за 
подпомагане в областта на енергетиката 
на местно равнище (ELENA) следва да 
оказва по-голяма подкрепа на 
широкомащабни инвестиционни 
проекти в областта на възобновяемата 
енергия и че програмата „Интелигентна 
енергия – Европа“ би могла да бъде 
използвана за насърчаване на 
приемането на енергията от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 36
Mojca Kleva Kekuš

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че повишеното производство 
на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на съществуващата 
енергийна инфраструктура; посочва 
значимостта както на публичното, така 
и на частното финансиране по 
отношение на инвестициите в 
енергийната инфраструктура; счита, че, 
например, Европейската програма за 
подпомагане в областта на енергетиката 
на местно равнище (ELENA) следва да 
оказва по-голяма подкрепа на 
широкомащабни инвестиционни 
проекти в областта на възобновяемата 
енергия и че програмата „Интелигентна 
енергия – Европа“ би могла да бъде 

4. подчертава, че използването на 
технологии за възобновяема енергия 
следва да бъде оптимизирано в 
съответствие с наличието на 
възобновяеми ресурси в даден регион;
изтъква, че повишеното производство 
на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на съществуващата 
енергийна инфраструктура, тъй като 
източниците нерядко се намират на 
отдалечени места и следователно се 
изисква значителна дейност по 
разработване на преносни и 
разпределителни линии; посочва 
значимостта както на публичното, така 
и на частното финансиране по 
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използвана за насърчаване на 
приемането на енергията от 
възобновяеми източници;

отношение на инвестициите в 
енергийната инфраструктура; счита, че, 
например, Европейската програма за 
подпомагане в областта на енергетиката 
на местно равнище (ELENA) следва да 
оказва по-голяма подкрепа на 
широкомащабни инвестиционни 
проекти в областта на възобновяемата 
енергия и че програмата „Интелигентна 
енергия – Европа“ би могла да бъде 
използвана за насърчаване на 
приемането на енергията от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 37
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че повишеното производство 
на възобновяема енергия ще затрудни 
функционирането на
съществуващата енергийна
инфраструктура; посочва значимостта 
както на публичното, така и на частното 
финансиране по отношение на 
инвестициите в енергийната 
инфраструктура; счита, че, например, 
Европейската програма за подпомагане 
в областта на енергетиката на местно 
равнище (ELENA) следва да оказва по-
голяма подкрепа на широкомащабни 
инвестиционни проекти в областта на 
възобновяемата енергия и че програмата 
„Интелигентна енергия – Европа“ би 
могла да бъде използвана за 
насърчаване на приемането на 
енергията от възобновяеми източници;

4. изтъква, че повишеното производство 
на възобновяема енергия ще затрудни 
постигането на съгласуваната от ЕС 
цел за интегриране на енергията от 
възобновяеми източници, за което е 
необходима съответната преносна 
мрежа; изтъква значението на 
увеличаването на броя и на 
капацитета на трансграничните 
междусистемни връзки, както и на 
енергийната инфраструктура за 
вътрешен пренос; посочва значимостта 
както на публичното, така и на частното 
финансиране по отношение на 
инвестициите в енергийната 
инфраструктура; счита, че, например, 
Европейската програма за подпомагане 
в областта на енергетиката на местно 
равнище (ELENA) следва да оказва по-
ефективна подкрепа на 
широкомащабни инвестиционни 
проекти в областта на възобновяемата 
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енергия и че програмата „Интелигентна 
енергия – Европа“ би могла да бъде 
използвана за насърчаване на по-
широко приемане и използване на 
енергията от възобновяеми източници; 
„Интелигентна енергия – Европа“ 
може да се използва за насърчаване на 
по-широкото приемане на енергията 
от възобновяеми източници;

Or. es

Изменение 38
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, предвид регионалното 
търсене, че финансирането на 
възобновяеми източници на енергия 
по общата стратегическа рамка 
следва да се концентрира главно върху 
разпределението на местно равнище 
на произведената енергия/гориво и 
върху малките проекти за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва, че в множество 
държави членки ВЕИ вече 
представляват над 20 % от 
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енергийния пазар, като същевременно 
националните норми относно 
преференциалните тарифи и 
преференциалното третиране водят 
до нарушение на конкуренцията;

Or. en

Изменение 40
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва, че най-ефективните и 
конкурентоспособни обекти за 
възобновяема енергия в Европейския 
съюз понякога са географски 
отдалечени от центровете на 
потребление и че следователно е 
необходимо да се развият адаптирани 
към чистата енергия преносни 
мрежи; подчертава, че трябва също 
така да бъде насърчено ефективното 
местно производство на енергия от 
ВЕИ с цел намаляване на загубите при 
преноса, повишаване на сигурността 
на доставките и поощряване на 
самодостатъчност в снабдяването на 
регионите с енергия;

Or. fr

Изменение 41
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подкрепя управление на различни 
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равнища и децентрализиран подход 
към енергийната политика и ВЕИ, 
включително, наред с другото, 
Конвента на кметовете и по-
нататъшното развитие на 
инициативата „Интелигентни 
градове“, както и насърчаването на 
най-добрите решения на регионално и 
местно равнище чрез информационни 
кампании;

Or. en

Изменение 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава за отменяне на 
националните освобождавания от 
забраната на ЕС за държавна помощ 
за възобновяемата енергия поради 
нарушенията на пазара, възникнали в 
държави, в които ВЕИ 
представляват над 20 % от 
енергийния пазар; също така изразява 
критично отношение към 
преференциалните споразумения за 
ВЕИ, когато техният пазарен дял 
надвишава определено равнище, което 
би могло да дестабилизира мрежата 
и да наруши конкуренцията;

Or. en

Изменение 43
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 4б (нов)
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Проектостановище Изменение

4б. отбелязва, че децентрализираното 
производство на възобновяема енергия 
под формата на кооперативи от 
граждани, които инвестират 
съвместно в производството и 
доставката на възобновяема енергия в 
своя регион или населено място, също 
ще играе важна роля в бъдещата 
политика в областта на 
възобновяемата енергия;

Or. fr

Изменение 44
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. отбелязва, че големите проекти за 
развитие на възобновяеми източници 
на енергия често или се 
концентрират върху преноса на 
енергия извън региона на 
производство, или откриват, че 
местните мрежи нямат капацитета 
да поемат подаваната в рамките на 
непостоянен режим енергия;

Or. en

Изменение 45
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; изтъква, че 
усилията за замяна на изкопаемите 
горива и вноса на енергия с европейска 
възобновяема енергия, произведена на 
местно равнище, са от значение в 
дългосрочен план, за да се изпълнят 
целите, заложени в Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. и в 
стратегията „Европа 2020“;

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; изтъква, че 
усилията за замяна на изкопаемите 
горива и вноса на енергия с европейска 
възобновяема енергия, произведена на 
местно равнище, са от значение в 
дългосрочен план, за да се изпълнят 
целите, заложени в Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. и в 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
съжаление, че нарастващата 
зависимост на ЕС от вносни 
изкопаеми горива и липсата на 
съоръжения за съхраняване на енергия 
правят също така европейските 
региони уязвими при кризи и 
неконкурентоспособни;

Or. en

Изменение 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; изтъква, че 
усилията за замяна на изкопаемите 
горива и вноса на енергия с европейска 
възобновяема енергия, произведена на 
местно равнище, са от значение в 
дългосрочен план, за да се изпълнят 

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; изтъква, че 
усилията за замяна на изкопаемите 
горива и вноса на енергия с европейска 
възобновяема енергия, произведена на 
местно и регионално равнище,
включително по трансгранични 
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целите, заложени в Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. и в 
стратегията „Европа 2020“;

проекти за сътрудничество, са от 
значение в дългосрочен план, за да се 
изпълнят целите, заложени в 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г. и в стратегията „Европа 2020“;

Or. ro

Изменение 47
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; изтъква, че
усилията за замяна на изкопаемите 
горива и вноса на енергия с европейска 
възобновяема енергия, произведена на 
местно равнище, са от значение в 
дългосрочен план, за да се изпълнят 
целите, заложени в Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. и в 
стратегията „Европа 2020“; 

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; поради това 
подчертава колко много е необходима 
дългосрочна политика на подпомагане 
в тези области, която да насърчава 
новите технологии и да създава 
амбициозни и в същото време 
съгласувани схеми за подпомагане, 
като част от усилията за замяна на 
изкопаемите горива и вноса на енергия с 
европейска възобновяема енергия, 
произведена на местно равнище, са от 
значение в дългосрочен план, за да се 
изпълнят целите, заложени в 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г. и в стратегията „Европа 2020“; 

Or. pt

Изменение 48
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; изтъква, че 
усилията за замяна на изкопаемите 
горива и вноса на енергия с европейска 
възобновяема енергия, произведена на 
местно равнище, са от значение в 
дългосрочен план, за да се изпълнят 
целите, заложени в Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. и в 
стратегията „Европа 2020“;

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; изтъква, че 
усилията за замяна на изкопаемите 
горива и вноса на енергия с европейска 
възобновяема енергия, произведена на 
местно равнище, вече са от значение в 
краткосрочен и средносрочен план, за 
да се изпълнят целите, заложени в 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г. и в стратегията „Европа 2020“;

Or. en

Изменение 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; изтъква, че 
усилията за замяна на изкопаемите 
горива и вноса на енергия с европейска 
възобновяема енергия, произведена на 
местно равнище, са от значение в 
дългосрочен план, за да се изпълнят 
целите, заложени в Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. и в 
стратегията „Европа 2020“;

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и ролята на 
възобновяемите енергийни източници 
за регионалните икономики; изтъква, че 
усилията за замяна на 
високовъглеродната енергия и вноса на 
енергия с европейска енергия, 
произведена на местно равнище, са от 
значение в дългосрочен план, за да се 
изпълнят целите, заложени в 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г. и в стратегията „Европа 2020“;

Or. en
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Изменение 50
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и главната роля на 
европейските възобновяеми енергийни 
източници, включително бавно 
възобновяемите източници, за 
регионалните икономики; изтъква, че 
усилията за замяна на изкопаемите 
горива и вноса на енергия с европейска 
възобновяема енергия, произведена на 
местно равнище, са от значение в 
дългосрочен план, за да се изпълнят 
целите, заложени в Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. и в 
стратегията „Европа 2020“;

5. посочва значимостта на енергийната 
самодостатъчност и на гарантирането 
на сигурността на енергийните 
доставки в целия ЕС, както и на
главната роля на европейските 
възобновяеми енергийни източници, 
включително бавно възобновяемите 
източници, за регионалните икономики; 
изтъква, че усилията за замяна на 
изкопаемите горива и вноса на енергия с 
европейска възобновяема енергия, 
произведена на местно равнище, са от 
значение в дългосрочен план, за да се 
изпълнят целите, заложени в 
Енергийната пътна карта за периода до 
2050 г. и в стратегията „Европа 2020“;

Or. es

Изменение 51
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че регионите на Европа се 
нуждаят от по-голяма гъвкавост, за 
да се приспособят към наличната в 
тези райони възобновяема енергия и 
да спечелят от нея, което предполага 
да се използва пълноценно 
децентрализираното 
енергопроизводство, с цел да се 
овладеят колебанията и да се 
експлоатират, когато наличността е 
най-голяма; изтъква, че това следва 
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да се осъществи чрез 
децентрализиран подход, насочен към 
интелигентните мрежи и 
технологии и насърчаващ по устойчив 
начин връзката между иновациите и 
инвестициите;

Or. pt

Изменение 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава за преразглеждане на 
плащанията за капацитет за 
запазване на базовия капацитет на 
конвенционални електроцентрали, 
които са планирани или вече са 
налице в някои държави и които 
могат да противоречат на 
европейските правила за конкуренция; 
призовава държавите членки и 
енергопроизводителите, вместо това, 
в сътрудничество с ВЕИ, да 
организират групиране на базовия 
капацитет на вътрешния пазар въз 
основа на принципите на свободния 
пазар; приканва Комисията да 
изготви правна рамка за създаване на 
местни групи за гарантиране на 
базовата електроенергия;

Or. en

Изменение 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 5a (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. призовава за по-голяма 
ефективност на разгръщането на 
възобновяемите енергийни източници 
в ЕС посредством насочване към 
система от стимули за възобновяеми 
източници за целия Съюз, въз основа 
на която да се развиват специфични 
видове възобновяеми енергийни 
източници в онези части на ЕС, 
където те са най-ефективни, като по 
този начин се намалят разходите за 
насърчаването им и се гарантира 
ефикасното разпределение на 
средствата;

Or. en

Изменение 54
Younous Omarjee

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. припомня, че потенциалните 
източници на възобновяема енергия 
(вятър, вода, слънце, биомаса и др.) се 
срещат в изобилие в най-
отдалечените региони (НОР); 
изтъква, че НОР могат да се 
утвърдят като истински 
лаборатории и центрове за върхови 
постижения за наблюдения, научни 
изследвания, иновации, оценка и 
използване на възобновяемата 
енергия; приветства по-конкретно 
целта на френските НОР да 
постигнат най-малко 50 % 
възобновяема енергия в крайното си 
потребление до 2020 година, което ги 
издига много над целта от 20 %, 
определена от стратегията „Европа 
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2020“; счита, че Европейският съюз 
трябва да оцени по достойнство 
предимствата и уникалния опит на 
НОР и отвъдморските страни и 
територии в областта на 
устойчивата енергия и да насърчи 
работата в мрежа в островните 
региони с оглед на споделяне на 
добрите практики и провеждане на 
общи действия;

Or. fr

Изменение 55
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че 
поради географски различия политиката 
в областта на енергията от 
възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион; 
посочва, че биоенергията може да 
спомогне значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони;

6. счита, че стратегиите за устойчива
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че 
поради географски различия политиката 
в областта на енергията от 
възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион, 
което означава, че е необходима по-
голяма гъвкавост; посочва, че 
биоенергията може да спомогне 
значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони; 
изтъква, в този контекст, 
значението на енергийните системи 
на островите и в отдалечените 
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райони;

Or. pt

Изменение 56
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че
поради географски различия 
политиката в областта на енергията 
от възобновяеми източници не може 
да бъде една и съща във всеки регион; 
посочва, че биоенергията може да 
спомогне значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони;

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; подчертава, че приемането 
от обществото и разгръщането на 
възобновяемите енергийни източници 
може да бъде осъществено например 
чрез кооперации за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни поради 
географските различия; смята, че 
характерните силни страни на даден 
регион трябва да се откриват и 
използват по най-добрия начин; 
посочва, че биоенергията, използвана 
устойчиво, може да спомогне за 
насърчаване на управлението на 
енергията, икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони;

Or. en

Изменение 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че 
поради географски различия политиката 
в областта на енергията от 
възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион; 
посочва, че биоенергията може да 
спомогне значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони; 

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че 
поради географски различия политиката 
в областта на енергията от 
възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион, 
поради което следва да се създаде 
специална програма в областта на 
енергетиката, по примера на схемите 
на POSEI, както призова 
Парламентът в доклада Teixeira 
относно ролята на политиката на 
сближаване в най-отдалечените 
региони на Европейския съюз в 
контекста на стратегията „Европа 
2020“ (2011/2195(INI)); посочва, че 
биоенергията може да спомогне 
значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони;

Or. pt

Изменение 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 6



PE504.185v01-00 38/54 AM\925382BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за 
възобновяема енергия; отбелязва, че по 
отношение на възобновяемите 
енергийни източници държавите членки 
и регионите имат свои собствени силни 
страни и че поради географски различия 
политиката в областта на енергията от 
възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион; 
посочва, че биоенергията може да 
спомогне значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони;

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в европейските енергийни 
проекти; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че 
поради географски различия политиката 
в областта на енергията от 
възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион; 
посочва, че биоенергията може да 
спомогне значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони;

Or. en

Изменение 59
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че 
поради географски различия политиката 
в областта на енергията от 

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че 
поради географски различия политиката 
в областта на енергията от 
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възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион; 
посочва, че биоенергията може да 
спомогне значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони;

възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион —
при развиването на потенциала на 
ВЕИ трябва да се отчитат 
местните и регионалните условия и 
ресурси; посочва, че биоенергията може 
да спомогне значително за насърчаване 
на управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони;

Or. en

Изменение 60
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че 
поради географски различия политиката 
в областта на енергията от 
възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион; 
посочва, че биоенергията може да 
спомогне значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони;

6. счита, че стратегиите за устойчива 
енергия на местно равнище имат 
съществена роля за регионалното и 
социалното развитие, тъй като те 
засилват участието на регионалните 
участници в проектите за възобновяема 
енергия; отбелязва, че по отношение на 
възобновяемите енергийни източници 
държавите членки и регионите имат 
свои собствени силни страни и че 
поради географски различия политиката 
в областта на енергията от 
възобновяеми източници не може да 
бъде една и съща във всеки регион; 
подчертава, че следва да се отчитат 
особеностите на регионите и 
техните предпочитания към 
съответните източници на 
възобновяема енергия, които са най-
подходящи за местните условия, с цел 
постигане на целите за 2020 г.;
посочва, че биоенергията може да 
спомогне значително за насърчаване на 
управлението на енергията, 
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икономическия растеж и 
жизнеспособността, особено в слабо 
населените региони и селските райони, 
също както енергията от други 
източници — като например 
геотермалната енергия, вятърната 
енергия, получена по-специално чрез 
разположени в морето инсталации, и 
енергията от вълните и приливите и 
отливите — която предлага 
ефикасни решения за посрещане на 
нуждите на най-уязвимите 
потребители и допринася за 
създаването на работни места;

Or. es

Изменение 61
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. отбелязва, че за да се подпомогне 
използването на възобновяема 
енергия, ще е необходим интегриран 
подход на регионално равнище; счита, 
че при изграждането на 
инфраструктурата следва да се 
включат различни участници, без да 
се наслагват допълнителни нива на 
бюрокрация;

Or. en

Изменение 62
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на 
трансграничните проекти в областта на 
енергетиката и счита, че европейските 
програми за регионално 
сътрудничество, както и Инструментът 
за предприсъединителна помощ и 
Европейският инструмент за съседство, 
следва да бъдат пълноценно 
използвани с цел подпомагане на 
развитието на възобновяемата
енергия; също така подчертава, че най-
добрата практика следва да се споделя и 
прилага съгласно тези програми; 

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на 
трансграничните проекти в областта на 
енергетиката и счита, че европейските 
програми за регионално 
сътрудничество, както и Инструментът 
за предприсъединителна помощ и 
Европейският инструмент за съседство, 
следва да насърчават въвеждането на 
производството на възобновяема
енергия; също така подчертава, че най-
добрата практика следва да се споделя и 
прилага съгласно тези програми; 

Or. de

Изменение 63
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на 
трансграничните проекти в областта на 
енергетиката и счита, че европейските 
програми за регионално 
сътрудничество, както и Инструментът 
за предприсъединителна помощ и 
Европейският инструмент за съседство, 
следва да бъдат пълноценно 
използвани с цел подпомагане на 

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на 
трансграничните проекти в областта на 
енергетиката и счита, че европейските 
програми за регионално 
сътрудничество, както и Инструментът 
за предприсъединителна помощ и 
Европейският инструмент за съседство, 
следва, доколкото е възможно, да 
насърчават въвеждането на 
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развитието на възобновяемата
енергия; също така подчертава, че най-
добрата практика следва да се споделя и 
прилага съгласно тези програми;

производството на възобновяема
енергия; също така подчертава, че най-
добрата практика следва да се споделя и 
прилага съгласно тези програми;

Or. de

Изменение 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на 
трансграничните проекти в областта на 
енергетиката и счита, че европейските 
програми за регионално 
сътрудничество, както и Инструментът 
за предприсъединителна помощ и 
Европейският инструмент за съседство, 
следва да бъдат пълноценно използвани 
с цел подпомагане на развитието на 
възобновяемата енергия; също така
подчертава, че най-добрата практика
следва да се споделя и прилага 
съгласно тези програми;

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на 
трансграничните проекти в областта на 
енергетиката и счита, че европейските 
програми за регионално 
сътрудничество, както и Инструментът 
за предприсъединителна помощ и 
Европейският инструмент за съседство, 
следва да бъдат използвани; също така 
подчертава, че най-добрата практика 
следва да се споделя и прилага 
съгласно тези програми; подкрепя 
използването на средства по линия на 
политиката на сближаване и 
енергийната политика за 
трансгранични проекти, в които 
участват като партньори трети 
държави, както и връзките между 
националните мрежи; подчертава, че 
граничните региони следва да се 
интегрират възможно най-пълно в 
системата на ЕС, с цел да се 
гарантира устойчивото развитие и 
от двете страни на границите; 
подчертава, че подобно финансиране 
следва да зависи от прилагането на 
правилата на ЕС относно 
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енергийните пазари, включително 
третия енергиен пакет;

Or. en

Изменение 65
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на 
трансграничните проекти в областта на 
енергетиката и счита, че европейските 
програми за регионално 
сътрудничество, както и Инструментът 
за предприсъединителна помощ и 
Европейският инструмент за съседство, 
следва да бъдат пълноценно използвани 
с цел подпомагане на развитието на 
възобновяемата енергия; също така 
подчертава, че най-добрата практика 
следва да се споделя и прилага съгласно 
тези програми;

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; отбелязва 
нуждата от по-тясно 
сътрудничество в областта на 
енергийната политика със съседните 
на ЕС държави, като се насърчава 
обменът на най-добри практики в 
целия Съюз и като се намалява 
енергийният дисбаланс при 
устойчивото използване на ресурсите 
между тях; обръща внимание на 
значимостта на трансграничните 
проекти в областта на енергетиката и 
счита, че европейските програми за 
регионално сътрудничество, както и 
Инструментът за предприсъединителна 
помощ и Европейският инструмент за 
съседство, следва да бъдат пълноценно 
използвани с цел подпомагане на 
развитието на възобновяемата енергия; 
също така подчертава, че най-добрата 
практика следва да се споделя и прилага 
съгласно тези програми;

Or. en

Изменение 66
Younous Omarjee
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на 
трансграничните проекти в областта 
на енергетиката и счита, че 
европейските програми за регионално 
сътрудничество, както и
Инструментът за предприсъединителна 
помощ и Европейският инструмент за 
съседство, следва да бъдат пълноценно 
използвани с цел подпомагане на 
развитието на възобновяемата енергия; 
също така подчертава, че най-добрата 
практика следва да се споделя и прилага 
съгласно тези програми;

7. счита, че ефективните проекти за 
възобновяема енергия следва да не се 
ограничават до вътрешните граници на 
ЕС, нито пък до външните му граници; 
обръща внимание на значимостта на 
трансграничните проекти, на 
програмите за регионално 
сътрудничество и за териториално 
сътрудничество между НОР и 
техните съседи в областта на 
енергетиката посредством 
подходяща правна рамка; отбелязва, 
че Инструментът за 
предприсъединителна помощ и 
Европейският инструмент за съседство, 
следва да бъдат пълноценно използвани 
с цел подпомагане на развитието на 
възобновяемата енергия; също така 
подчертава, че най-добрата практика 
следва да се споделя и прилага съгласно 
тези програми;

Or. fr

Изменение 67
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на 
трансграничните проекти в областта на 
енергетиката и счита, че европейските 

7. поддържа становището, че 
ефективните проекти за възобновяема 
енергия следва да не се ограничават до 
вътрешните граници на ЕС, нито пък до 
външните му граници; обръща 
внимание на значимостта на
използването на механизмите за 
сътрудничество и на трансграничните 
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програми за регионално 
сътрудничество, както и Инструментът 
за предприсъединителна помощ и 
Европейският инструмент за съседство, 
следва да бъдат пълноценно използвани 
с цел подпомагане на развитието на 
възобновяемата енергия; също така 
подчертава, че най-добрата практика 
следва да се споделя и прилага съгласно 
тези програми;

проекти в областта на енергетиката и 
счита, че европейските програми за 
регионално сътрудничество, както и 
Инструментът за предприсъединителна 
помощ и Европейският инструмент за 
съседство, следва да бъдат пълноценно 
използвани с цел подпомагане на 
развитието на възобновяемата 
енергия; изтъква значението на по-
засиленото международно 
сътрудничеството в областта на 
енергетиката, като например в 
южното Средиземноморие, с цел по-
добро развитие на възобновяемата 
енергия; също така подчертава, че най-
добрата практика следва да се споделя и 
прилага съгласно тези програми;

Or. es

Изменение 68
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изтъква значението на 
постепенното постигане във всички 
региони на Европа на европейски 
вътрешен пазар за възобновяема 
енергия, който да взема под внимание 
всички техни енергийни източници, 
давайки им по този начин 
възможност да станат устойчиво 
конкурентоспособни;

Or. pt

Изменение 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. констатира, че поради 
множеството различни схеми за 
насърчаване на възобновяемите 
енергийни източници в държавите 
членки възниква значителна 
неефективност в трансграничната 
търговия с електроенергия, тъй като 
те утвърждават вече съществуващи 
различия или дори ги увеличават, 
като по този начин се 
противопоставят на завършването 
на енергийния вътрешен пазар; 
подчертава, че това е сериозна пречка 
пред развитието на трансграничните 
регионални проекти, които са 
обхванати от различни режими за 
подкрепа на възобновяемите 
енергийни източници;

Or. en

Изменение 70
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. отбелязва, че интегрирането и 
разпространението на 
възобновяемата енергия оказва 
значителен принос за намаляването 
на екологичните разходи на 
конвенционалните източници на 
енергия, като се намаляват 
употребата на изкопаемите горива и 
емисиите на парникови газове, и 
поради това тази енергия следва да 
бъде развивана, като същевременно се 
обръща внимание на това да се 



AM\925382BG.doc 47/54 PE504.185v01-00

BG

зачита опазването на природата и 
биологичното разнообразие;

Or. pt

Изменение 71
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството са ключови елементи от 
политиката на ЕС в областта на климата 
и енергетиката; отбелязва, че не всички 
поставени цели и изисквания, наложени 
върху производството, могат да бъдат 
съгласувани във всяко едно отношение; 
изтъква, че в най-лошия случай
законодателството, което ограничава 
използването на възобновяема енергия, 
ще затрудни постигането на целите, 
както и че това би могло да се отрази 
неблагоприятно на регионалните 
икономики.

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството са ключови елементи от 
политиката на ЕС в областта на климата 
и енергетиката; отбелязва, че не всички 
поставени цели и изисквания, наложени 
върху производството, могат да бъдат 
съгласувани във всяко едно отношение; 
изтъква, че в най-лошия случай 
законодателството, което ограничава 
използването на възобновяема енергия, 
ще затрудни постигането на целите, 
както и че това би могло да се отрази 
неблагоприятно на регионалните 
икономики; изтъква, че 
производството на енергия от 
възобновяеми енергийни източници е 
тясно свързано с развитието и 
разширяването на енергийната 
инфраструктура и че необходимите 
процедури по планиране често 
изискват взаимодействието на 
различни равнища на планиране; 
изтъква, че националното 
законодателство трябва да осигури 
опростяване и ускоряване на 
процедурите по планиране при 
разгръщането на енергийната 
инфраструктура;

Or. de
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Изменение 72
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството са ключови елементи от 
политиката на ЕС в областта на климата 
и енергетиката; отбелязва, че не всички 
поставени цели и изисквания, наложени 
върху производството, могат да бъдат 
съгласувани във всяко едно отношение; 
изтъква, че в най-лошия случай 
законодателството, което ограничава 
използването на възобновяема енергия, 
ще затрудни постигането на целите, 
както и че това би могло да се отрази 
неблагоприятно на регионалните 
икономики.

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството са ключови елементи от 
политиката на ЕС в областта на климата 
и енергетиката; отбелязва, че не всички 
поставени цели и изисквания, наложени 
върху производството, което трябва да 
става все по-устойчиво и ефективно,
могат да бъдат съгласувани във всяко 
едно отношение и по този начин се 
ограничава достъпът до безопасна, 
устойчива енергия на достъпни цени 
за всички европейски граждани; 
изтъква, че в най-лошия случай 
законодателството, което ограничава 
използването на възобновяема енергия, 
ще затрудни постигането на целите, 
както и че това би могло да се отрази 
неблагоприятно на регионалните 
икономики.

Or. pt

Изменение 73
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството са ключови елементи от 
политиката на ЕС в областта на климата 
и енергетиката; отбелязва, че не всички 
поставени цели и изисквания, 
наложени върху производството, 
могат да бъдат съгласувани във всяко 
едно отношение; изтъква, че в най-

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството са ключови елементи от 
политиката на ЕС в областта на климата 
и енергетиката; насърчава подхода на 
многостепенно управление, който 
цели по-тесни и ефективни връзки 
между националните планове за
възобновяема енергия и регионалните 
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лошия случай законодателството, 
което ограничава използването на
възобновяема енергия, ще затрудни 
постигането на целите, както и че 
това би могло да се отрази 
неблагоприятно на регионалните 
икономики.

стратегии за финансиране.

Or. en

Изменение 74
Justina Vitkauskaite

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството са ключови елементи от 
политиката на ЕС в областта на климата 
и енергетиката; отбелязва, че не всички 
поставени цели и изисквания, наложени 
върху производството, могат да бъдат 
съгласувани във всяко едно отношение; 
изтъква, че в най-лошия случай 
законодателството, което ограничава 
използването на възобновяема енергия, 
ще затрудни постигането на целите, 
както и че това би могло да се отрази 
неблагоприятно на регионалните 
икономики.

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството, иновациите и 
устойчивостта са ключови елементи 
от политиката на ЕС в областта на 
климата и енергетиката; отбелязва, че не 
всички поставени цели и изисквания, 
наложени върху производството, могат 
да бъдат съгласувани във всяко едно 
отношение; изтъква, че в най-лошия 
случай законодателството, което 
ограничава използването на 
възобновяема енергия, ще затрудни 
постигането на целите, както и че това 
би могло да се отрази неблагоприятно 
на регионалните икономики.

Or. en

Изменение 75
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството са ключови елементи от 
политиката на ЕС в областта на климата 
и енергетиката; отбелязва, че не всички 
поставени цели и изисквания, наложени 
върху производството, могат да бъдат 
съгласувани във всяко едно отношение; 
изтъква, че в най-лошия случай 
законодателството, което ограничава 
използването на възобновяема енергия, 
ще затрудни постигането на целите, 
както и че това би могло да се отрази 
неблагоприятно на регионалните 
икономики.

8. изтъква, че съгласуваността и 
постоянството са ключови елементи от 
политиката на ЕС в областта на климата 
и енергетиката; отбелязва, че не всички 
поставени цели и изисквания, наложени 
върху производството, могат да бъдат 
съгласувани във всяко едно отношение с 
оглед постигане на целите за 2020 г. и 
на най-голям дял на възобновяемата 
енергия в енергийните доставки през 
2050 г.; изтъква, че в най-лошия случай 
законодателството, което ограничава 
използването на възобновяема енергия, 
ще затрудни постигането на целите, 
както и че това би могло да се отрази 
неблагоприятно на регионалните 
икономики.

Or. es

Изменение 76
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. изтъква необходимостта от 
увеличаване на съгласуваната 
подкрепа в тази област за специални 
и целенасочени информационни 
кампании, които отчитат 
характерните особености на всеки 
регион и включват представяне на 
резултатите, показвайки по този 
начин извлечените от региона ползи 
от използването на възобновяеми 
енергийни източници.

Or. pt
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Изменение 77
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. изтъква ценния опит, придобит 
на местно равнище, за постигане на 
енергийна независимост чрез 
увеличаване на производството на 
възобновяема енергия; препоръчва да 
се насърчават селата, захранвани с 
възобновяема енергия, и енергийните 
кооперации и да се улесняват 
обменът на добри практики и 
изграждането на мрежи, за да се 
извлече повече полза от успешните 
модели;

Or. en

Изменение 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. изразява убеждението, че 
единствено една приложима в целия 
ЕС система за подпомагане позволява 
на ВЕИ да разгърнат своя потенциал 
във възможно най-ефективната по 
отношение на разходите рамка; 
съзира решаващи предимства в един 
технологично неутрален европейски 
пазар за ВЕИ, в който доставчиците 
на енергия трябва да произвеждат 
предварително определен дял от 
своето производство на енергия от 
ВЕИ и тези предварително 
определени дялове могат да бъдат 
постигани посредством търговия със 
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сертификати, които могат да бъдат 
търгувани на пазар за такива 
сертификати; констатира, че 
опитът в държавите членки сочи, че 
при неизпълнение са необходими 
парични санкции в голям размер, за да 
се осигури постигането на дяловете;

Or. en

Изменение 79
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. припомня, че разгръщането на 
мащабни инсталации за възобновяема 
енергия е свързано с гарантирана чрез 
правната рамка сигурност и с достъп 
до финансиране; поради това 
призовава Комисията и държавите 
членки да разработят ясни и 
предсказуеми правила за този сектор, 
в това число за субсидиите, като 
същевременно осигуряват евтино 
финансиране и комбинират частни и 
европейски финансови инструменти и 
финансови инструменти на 
Инвестиционната банка и на 
политиката на сближаване.

Or. en

Изменение 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 8б (нов)
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Проектостановище Изменение

8б. отбелязва приетия през януари 
2013 година доклад относно ролята на 
политиката на ЕС на сближаване в 
прилагането на новата европейска 
енергийна политика и призовава 
Комисията да го вземе под внимание, 
когато разработва политиката си за 
възобновяема енергия във връзка с 
политиката на сближаване.

Or. en

Изменение 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. подчертава, че по-нататъшното 
развитие на ВЕИ ще променя 
непрестанно ландшафта в регионите; 
констатира, че приемането на ВЕИ 
от обществото може да бъде 
постигнато единствено чрез 
прозрачни процедури за териториално 
устройство, строителство и 
получаване на разрешения с участие 
на всички заинтересовани участници.

Or. en

Изменение 82
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 8б (нов)
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Проектостановище Изменение

8б. изтъква значението на 
финансирането на инсталации за 
възобновяема енергия чрез 
политиката на сближаване, което 
води до подпомагане, от една страна, 
на стопанския сектор, основно 
съставен от МСП, и от друга, на 
създаването на работни места на 
местно и регионално равнище; освен 
това призовава Комисията да 
гарантира, че на равнище на 
партньорските споразумения и 
оперативните програми за периода 
2014—2020 година се изключват 
всички субсидии за изкопаеми горива, с 
цел да се създаде критичната маса, 
необходима за по-нататъшното 
развитие на сектора на възобновяема 
енергия на ЕС.

Or. en


