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Изменение  1 

Yannick Jadot 
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Доклад A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. признава ползите за държавите 

членки от съвместната им работа за 

преобразуване на енергийната система; 

одобрява следователно Енергийната 

пътна карта за периода до 2050 г. на 

Комисията като основа за предлагане на 

законодателни и други инициативи 

относно енергийната политика, с оглед 

разработване на политическа рамка за 

периода до 2030 г., която да включва 

ориентири и цели, свързани с емисиите 

от парникови газове, възобновяемите 

енергийни източници и енергийната 

ефективност, с цел създаването на 

амбициозна и стабилна правна и 

регулаторна рамка; отбелязва, че 

определянето на цели в областта на 

енергетиката за 2050 г. и за периода 

преди това предполага паневропейско 

управление; предлага приемането, в дух 

на солидарност, на стратегия, която да 

позволява на държавите членки да си 

сътрудничат в рамките на Пътната карта 

в дух на солидарност — създаване на 

Европейска енергийна общност; 

насърчава работата по определяне на 

политическа рамка за периода до 2030 г. 

в срок, подходящ за осигуряване на 

сигурност на инвеститорите;   

1. признава ползите за държавите 

членки от съвместната им работа за 

преобразуване на енергийната система; 

одобрява следователно Енергийната 

пътна карта за периода до 2050 г. на 

Комисията като основа за предлагане на 

законодателни и други инициативи 

относно енергийната политика, с оглед 

разработване на политическа рамка за 

периода до 2030 г., която да включва 

ориентири и обвързващи цели, свързани 

с емисиите от парникови газове, 

възобновяемите енергийни източници и 

енергийната ефективност, с цел 

създаването на амбициозна и стабилна 

правна и регулаторна рамка; отбелязва, 

че определянето на цели в областта на 

енергетиката за 2050 г. и за периода 

преди това предполага паневропейско 

управление; предлага приемането, в дух 

на солидарност, на стратегия, която да 

позволява на държавите членки да си 

сътрудничат в рамките на Пътната карта 

в дух на солидарност — създаване на 

Европейска енергийна общност; 

насърчава работата по определяне на 

политическа рамка за периода до 2030 г. 

в срок, подходящ за осигуряване на 

сигурност на инвеститорите;  
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Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отчита факта, че електричеството 

от нисковъглеродни източници е от 

изключително значение за намаляване 

на емисиите на въглерод, което 

изисква сектора на 

електропроизводството в ЕС да е 

почти без въглеродни емисии до 2050 г.; 

5. отчита факта, че допълнителни 

усилия за развитието на източници на 

възобновяема енергия са от 

изключително значение за 

постигането на почти изцяло 

основаваща се на възобновяеми 

източници на енергия икономика в ЕС 

до 2050 г. 
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Предложение за резолюция 

Параграф 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. признава, че проектите за енергийна 

инфраструктура се характеризират с 

големи предварителни инвестиции и 20 

до 60-годишен оперативен живот; 

припомня, че настоящата пазарна среда 

е крайно непредсказуема и поради това 

инвеститорите се колебаят, когато става 

въпрос за инвестиции в развитие на 

енергийна инфраструктура; подчертава, 

че следва да се подкрепят нови 

стратегии и новаторски инструменти, за 

да се насърчат инвестициите в 

инфраструктура, позволяващи бърза 

адаптация към бързо променящата се 

среда; 

41. признава, че проектите за енергийна 

инфраструктура се характеризират с 

големи предварителни инвестиции, 

които значително ще бъдат 

намалени от цялостното използване 

на възможностите за пестене на 

енергия и от 20 до 60-годишен 

оперативен живот; припомня, че 

настоящата пазарна среда е крайно 

непредсказуема и поради това 

инвеститорите се колебаят, когато става 

въпрос за инвестиции в развитие на 

енергийна инфраструктура; подчертава, 

че следва да се подкрепят нови 

стратегии, включително стратегията 

„на първо място пестене на енергия” 

и новаторски инструменти, за да се 

намали нуждата от инвестиции в 

инфраструктура, позволяващи бърза 

адаптация към бързо променящата се 

среда; 
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Предложение за резолюция 

Параграф 41 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 41a. подчертава факта, че във всички 

сценарии, разгледани в съобщението 

на Комисията, абсолютното 

потребление на газ намалява; отчита 

следователно, че инвестициите в 

прекомерно изграждане на газова 

инфраструктура ще блокират 

бъдещото потребление на изкопаеми 

горива в ЕС. 
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5.3.2013 A7-0035/5 
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Yannick Jadot 
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Предложение за резолюция 

Параграф 48 

 

Предложение за резолюция Изменение 

48. подчертава, че енергийната 

сигурност на Европейския съюз зависи 

от по-голямата диверсификация на 

източниците му на внос; подчертава 

следователно необходимостта ЕС 

активно да засилва сътрудничеството 

със своите партньори; отбелязва 

забавянето на завършването на Южния 

коридор; подчертава необходимостта от 

постигане на енергийна сигурност чрез 

енергийна диверсификация, припомня 

значителния принос на втечнения 

природен газ и флотовете за такъв газ за 

енергийните доставки за ЕС и 

подчертава потенциала на допълнителен 

коридор за втечнен природен газ в 

Източното Средиземноморие и 

Черноморския регион, който да служи 

като гъвкав носител на енергия и стимул 

за по-голяма конкуренция в рамките на 

вътрешния енергиен пазар; 

48. подчертава, че енергийната 

сигурност на Европейския съюз зависи 

от по-голямата диверсификация на 

източниците му на внос; подчертава 

следователно необходимостта ЕС 

активно да засилва сътрудничеството 

със своите партньори; отбелязва 

забавянето на завършването на Южния 

коридор; подчертава необходимостта от 

постигане на енергийна сигурност чрез 

енергийна диверсификация, припомня 

значителния принос на 

конвенционалния втечнен природен 

газ и флотовете за такъв газ за 

енергийните доставки за ЕС и 

подчертава потенциала на допълнителен 

коридор за втечнен природен газ в 

Източното Средиземноморие и 

Черноморския регион, който да служи 

като гъвкав носител на енергия и стимул 

за по-голяма конкуренция в рамките на 

вътрешния енергиен пазар; 

 Тази промяна, а именно добавянето на 

„конвенционален” пред „природен газ”, 

се прилага в целия текст. 
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Предложение за резолюция 

Параграф 63 

 

Предложение за резолюция Изменение 

63. отчита, че понастоящем 

ядрената енергия се използва като 

важен енергиен източник с ниски 

нива на въглеродни емисии; призовава 

Комисията да работи за подобряване 

на общественото приемане на 

ядрената енергия, като използва 

резултатите от проведените неотдавна 

тестове за устойчивост на ядрените 

реактори; 

63. призовава Комисията и държавите 

членки, предвид поуките от 

произшествието във Фукушима през 

2011 г., да повишат безопасността на 

ядрената енергия, като използват 

резултатите от проведените неотдавна 

тестове за устойчивост на ядрените 

реактори; 

Or. en 
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Yannick Jadot 
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Предложение за резолюция 

Параграф 68 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 68a. посочва, че в своята Световна 

енергийна прогноза за 2012 г. 

Международната агенция по 

енергетика описва улавянето и 

съхранението на въглероден диоксид 

като увеличаващо в повечето случаи 

необходимостта от енергия, като в 

резултат на това не го разглежда в 

своя „Сценарий за един ефективен 

свят”; изразява съгласието си с 

Международната агенция по 

енергетика, че улавянето и 

съхранението на въглероден диоксид 

не е надежден вариант, ако ЕС иска 

бързо и навреме да развие икономика, 

основаваща се на възобновяемите 

източници на енергия и енергийната 

ефективност, в съответствие с 

целите на ЕС в областта на 

климата; 

Or. en 
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Yannick Jadot 
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Предложение за резолюция 

Параграф 111 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 111a. отбелязва, че арктическите 

води са гранична морска среда с 

особено значение за Европейския съюз 

и че те играят важна роля за 

смекчаването на изменението на 

климата; подчертава, че сериозната 

загриженост за околната среда във 

връзка с арктическите води изисква 

специално внимание, за да се 

гарантира защитата на околната 

среда в Арктика по отношение на 

нефтените и газови дейности в 

морски райони, в т.ч. проучванията, 

като се взема предвид опасността от 

сериозни аварии и необходимостта 

от ефективен отговор; насърчава 

държавите членки, които членуват в 

Арктическия съвет, активно да 

насърчат усилията за поддържане на 

възможно най-високи стандарти за 

екологична безопасност в тази 

уязвима и единствена по рода си 

екосистема, наред с другото чрез 

създаването на международни 

инструменти за предотвратяване, 

готовност и реагиране на замърсяване 

с нефт на морските води в Арктика, 

по-специално като активно 

предлагат на правителствата 

политики, които ги карат да се 

въздържат от разрешаването на 
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нефтени и газови дейности в морски 

райони, в т.ч. проучвания, докато не 

бъде осигурен ефективен отговор за 

такива аварии; 

Or. en 

 

 


