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Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. припомня, че в съответствие с пакета 

за вътрешния пазар участниците на 

пазара играят основна роля при 

финансирането на енергийна 

инфраструктура;  признава, че за някои 

иновативни или стратегически важни 

проекти, които са оправдани от гледна 

точка на сигурността на доставките, 

солидарността и устойчивостта, но не 

могат да привлекат достатъчно 

финансови средства на пазарен 

принцип, може да е необходима 

ограничена публична подкрепа за 

подсилване на частното финансиране; 

изтъква, че подборът на такива проекти 

следва да се основава на ясни и 

прозрачни критерии, избягване на 

нарушаването на конкуренцията и 

отчитането на интересите на 

потребителите и следва да бъде изцяло в 

съответствие със законодателството на 

ЕС и целите му в областта на 

енергията и изменението на климата; 

50. припомня, че в съответствие с пакета 

за вътрешния пазар участниците на 

пазара играят основна роля при 

финансирането на енергийна 

инфраструктура;  признава, че за някои 

иновативни или стратегически важни 

проекти, които са оправдани от гледна 

точка на сигурността на доставките, 

солидарността и устойчивостта, но не 

могат да привлекат достатъчно 

финансови средства на пазарен 

принцип, може да е необходима 

ограничена публична подкрепа за 

подсилване на частното финансиране; 

изтъква, че подборът на такива проекти 

следва да се основава на ясни и 

прозрачни критерии, избягване на 

нарушаването на конкуренцията и 

отчитането на интересите на 

потребителите и следва да бъде изцяло в 

съответствие със законодателството на 

ЕС, което има връзка с енергията и 

изменението на климата; 
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Предложение за резолюция Изменение 

65. изразява съгласие с Комисията, че в 

краткосрочен и средносрочен план 

природният газ ще играе важна роля за 

преобразуването на енергийната 

система, тъй като той представлява 

относително бърз и рентабилен начин за 

намаляване на използването на други, 

по-замърсяващи изкопаеми горива; 

подчертава необходимостта от 

диверсифициране на пътищата за 

доставки на газ в Европейския съюз; 

отправя предупреждение срещу 

инвестиции, които биха могли да 

доведат до блокираща дългосрочна 

зависимост от изкопаеми горива; 

65. изразява съгласие с Комисията, че 

поне в краткосрочен и средносрочен 

план природният газ ще играе важна 

роля за преобразуването на енергийната 

система, тъй като той представлява 

относително бърз и рентабилен начин за 

намаляване на използването на други, 

по-замърсяващи изкопаеми горива; 

подчертава необходимостта от 

диверсифициране на пътищата за 

доставки на природен газ в Европейския 

съюз; отправя предупреждение срещу 

инвестиции, които биха могли да 

доведат до блокираща дългосрочна 

зависимост от изкопаеми горива; 
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Предложение за резолюция Изменение 

  66а. счита, че не следва да се забравя 

ролята на втечнените нефтени 

газове като гъвкав и надежден 

енергиен източник на места с 

липсваща инфраструктура; 
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Предложение за резолюция Изменение 

87. признава, че схемата търговия с 

емисии понастоящем е основният – 

макар и не единственият –инструмент за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове на промишления отрасъл и за 

насърчаване на инвестициите в 

безопасни и устойчиви 

нисковъглеродни технологии; 

отбелязва, че подобряването на 

структурата на СТЕ е необходимо, за 

да се увеличи способността на схемата 

да отговаря на икономическите 

спадове и възходи, да се възстанови 

сигурността на инвеститорите и да се 

засилят основаните се на пазара 

стимули за инвестиции в и използване 

на нисковъглеродни технологии; 

отбелязва, че всяка структурна промяна 

в схемата за търговия с емисии ще 

изисква всеобхватна оценка на 

екологичните, икономически и социални 

последици, както и на въздействието ѝ 

върху инвестициите в нисковъглеродни 

технологии, върху цената на 

електроенергията и върху 

конкурентоспособността на енергийно 

интензивните промишлени сектори, в 

частност по отношение на риска от 

изместване на въглеродните емисии; 

призовава Комисията и държавите 

членки да улеснят и насърчат за 

87. признава, че схемата за търговия с 

емисии (СТЕ) понастоящем е основният 

– макар и не единственият – инструмент 

за намаляване на емисиите на 

парникови газове на промишления 

сектор и за насърчаване на 

инвестициите в безопасни и устойчиви 

нисковъглеродни технологии; 

отбелязва, че неотдавнашните 

промени доказаха важността на 

структурната реформа в рамките на 

СТЕ за повишаване на способността на 

държавите членки да отговарят 

както на спадовете, така и на 

възходите в икономиката, да 

възстановят сигурността на 

инвеститорите и да засилят основаните 

на пазара стимули за инвестиции в и 

използване на нисковъглеродни 

технологии; отбелязва, че всяка 

структурна промяна в схемата за 

търговия с емисии ще изисква 

всеобхватна оценка на екологичните, 

икономическите и социалните 

последици, както и на въздействието ѝ 

върху инвестициите в нисковъглеродни 

технологии, върху цената на 

електроенергията и върху 

конкурентоспособността на енергийно 

интензивните промишлени сектори, в 

частност по отношение на риска от 
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разработването на иновативни, 

безопасни и устойчиви технологични 

решения от промишления сектор в ЕС; 

изместване на въглеродните емисии; 

призовава Комисията и държавите 

членки да улеснят и насърчат 

разработването на иновативни, 

безопасни и устойчиви технологични 

решения от промишления сектор в ЕС; 

Or. en 

 

 


