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Kathleen Van Brempt 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Енергийна пътна карта за периода 2050 г. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че следва да се 

припомни, че стълбовете на енергийната 

политика на ЕС са сигурността на 

доставките (разнообразие на 

източниците), конкурентните цени и 

енергийната ефективност, допълвани 

от политическата цел за намаляване 

на емисиите на парникови газове; 

А. като има предвид, че следва да се 

припомни, че стълбовете на енергийната 

политика на ЕС са устойчивостта, 

сигурността на доставките и 

конкурентоспособността; 

Or. en 
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Изменение  16 

Kathleen Van Brempt 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Енергийна пътна карта за периода 2050 г. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. призовава Комисията да 

представи един конкретен сценарий, 

който да очертава пътя до 2050 г.; 

подчертава, че този сценарий следва 

да се основава на удовлетворяващите 

всички участници варианти, 

съчетавайки висока енергийна 

ефективност, висока степен на 

използване на възобновяеми енергийни 

източници и интелигентна 

инфраструктура; подчертава, че 

приемането на ясен план за действие 

и постигането на консенсус между 

всички държави членки са от 

решаващо значение за изпълнението 

на целите за устойчивост, сигурност 

на доставките и 

конкурентоспособност; 

Or. en 
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Изменение  17 

Kathleen Van Brempt 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Енергийна пътна карта за периода 2050 г. 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. подчертава значението на 

енергийната политика на ЕС в разгара 

на икономическата и финансова криза; 

подчертава ролята на енергетиката за 

ускоряване на растежа и 

конкурентоспособността на 

икономиката и създаването на работни 

места в ЕС; призовава Комисията да 

предложи стратегии за след 2020 г. и да 

представи възможно най-скоро 

политическа рамка за периода до 2030 г. 

за енергийна политика на ЕС; счита, че 

тази политическа рамка следва да 

съответства на програмата на ЕС за 

намаляване на емисиите на въглерод до 

2050 г. и че следва да отчита посочените 

в Пътната карта удовлетворяващи 

всички участници варианти; призовава 

за предприемането на действия за 

свеждане до минимум на отрицателното 

въздействие на енергийния сектор върху 

околната среда, като същевременно се 

отчита въздействието на предприетите 

действия върху конкурентоспособността 

на националните икономики и 

икономиката на ЕС, както и върху 

сигурността на доставките на енергия за 

гражданите;  

6. подчертава значението на 

енергийната политика на ЕС в разгара 

на икономическата и финансова криза; 

подчертава ролята на енергетиката за 

ускоряване на растежа и 

конкурентоспособността на 

икономиката и създаването на работни 

места в ЕС; призовава Комисията да 

предложи стратегии за след 2020 г. и да 

представи възможно най-скоро 

политическа рамка за периода до 2030 г. 

за енергийна политика на ЕС; счита, че 

тази политическа рамка следва да 

съответства на програмата на ЕС за 

намаляване на емисиите на въглерод до 

2050 г. и че следва да отчита посочените 

в Пътната карта удовлетворяващи 

всички участници варианти и да 

поставя обвързващи цели за целия ЕС 

в областта на енергийната 

ефективност, използването на 

възобновяеми енергийни източници и 

емисиите на парникови газове; 

призовава за предприемането на 

действия за свеждане до минимум на 

отрицателното въздействие на 

енергийния сектор върху околната 

среда, като същевременно се отчита 

въздействието на предприетите 

действия върху конкурентоспособността 

на националните икономики и 
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икономиката на ЕС, както и върху 

сигурността на доставките на енергия за 

гражданите; 
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Niki Tzavela 

Енергийна пътна карта за периода 2050 г. 
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Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. признава, че по-големият дял на 

енергията от възобновяеми източници в 

енергийния микс след 2020 г. е ключов 

аспект на една по-устойчива енергийна 

система; признава освен това, че всички 

сценарии от Съобщението на Комисията 

предполагат по-висок дял на енергията 

от възобновяеми източници в 

енергийния микс на ЕС от около 30 % в 

брутното крайно потребление на 

енергия през 2030 г. и от поне 55 % през 

2050 г.; подчертава, че преминаването 

към по-добра политика в областта на 

енергийната ефективност може да 

улесни постигането на по-голям дял на 

възобновяемите енергийни източници; 

призовава Комисията изрично да вземе 

предвид децентрализираното 

производство на електроенергия при 

оценките в бъдеще; призовава освен 

това Комисията ясно да очертае 

финансовите, техническите и 

инфраструктурните пречки пред 

растежа на децентрализираното 

производство на електроенергия в 

държавите членки; 

23. признава, че по-големият дял на 

енергията от възобновяеми източници в 

енергийния микс след 2020 г. е ключов 

аспект на една по-устойчива енергийна 

система; признава освен това, че всички 

сценарии от Съобщението на Комисията 

предполагат по-висок дял на енергията 

от възобновяеми източници в 

енергийния микс на ЕС от около 30 % в 

брутното крайно потребление на 

енергия през 2030 г. и от поне 55 % през 

2050 г.; подчертава, че преминаването 

към по-добра политика в областта на 

енергийната ефективност може да 

улесни постигането на по-голям дял на 

възобновяемите енергийни източници 

от до 45 % през 2030 г. и ще позволи на 

ЕС да работи за постигането на 

икономика, основана почти изцяло на 

възобновяеми източници на енергия до 

2050  г.;  призовава Комисията изрично 

да вземе предвид децентрализираното 

производство на електроенергия при 

оценките в бъдеще; призовава освен 

това Комисията ясно да очертае 

финансовите, техническите и 

инфраструктурните пречки пред 

растежа на децентрализираното 

производство на електроенергия в 

държавите членки; 
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