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9.12.2015 A8-0341/1 

Изменение  1 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че енергийният 

съюз следва да бъде нов енергиен модел 

за Европа, основан на силни 

хоризонтални законодателни основи 

и сериозни цели; като има предвид, че 

управлението на енергийния съюз 

трябва да бъде прозрачно; като 
гарантира стабилна рамка и участие на 

Парламента в процеса на вземане на 

решения, като същевременно се 

насърчава ролята на местните органи и 

гражданите; 

Е. като има предвид, че енергийният 

съюз следва да гарантира стабилна 

рамка и участие на националните 

парламенти в процеса на вземане на 

решения, като същевременно се 

насърчава ролята на местните органи и 

гражданите; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Изменение  2 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че целта на 

устойчив енергиен съюз с амбициозна 

политика в областта на климата, 

която да стои в ядрото му, е 

осигуряване на преход към нов 

енергиен модел, който дава 

възможност на европейските 

потребители – домакинствата и 

предприятията – да произвеждат и 

потребяват сигурна, устойчива, 

конкурентоспособна и икономически 

достъпна енергия; 

И. като има предвид, че целта на 

устойчив енергиен съюз е 

осигуряването на рамка, която да дава 

възможност на европейските 

потребители – домакинствата и 

предприятията – да произвеждат и 

потребяват сигурна, 

конкурентоспособна и икономически 

достъпна енергия; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Изменение  3 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че въпросът за 

енергийната бедност трябва да бъде 

разрешен в рамките на енергийния 

съюз чрез оправомощаване на 

уязвимите потребители, подобряване на 

енергийната ефективност за най-

уязвимите и разработване на лечебни 

мерки, така че енергията да бъде 

достъпна за нуждаещите се; 

Й. като има предвид, че държавите 

членки трябва да разрешат проблема 
с енергийната бедност чрез 

оправомощаване на уязвимите 

потребители, подобряване на 

енергийната ефективност за най-

уязвимите и разработване на лечебни 

мерки, така че енергията да бъде 

достъпна за нуждаещите се; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Изменение  4 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че бъдещата визия 

за енергийния съюз трябва да бъде 

такава, в която държавите членки да 

признават, че те зависят едни от други 

за доставянето на сигурна, устойчива и 

достъпна енергия за гражданите, въз 

основа на истинска солидарност и 

доверие, и в която Европейският съюз 

да се изразява единодушно по 

световните въпроси; като има 

предвид, че следователно всяка 

държава членка има задължение да 

даде приоритет на енергийната 

ефективност и намаляването на 

търсенето на енергия, за да 

гарантира енергийната сигурност на 

ЕС и неговите държави членки като 

цяло; 

Л. като има предвид, че бъдещата визия 

за енергийния съюз трябва да бъде 

такава, в която държавите членки да 

признават, че те зависят едни от други 

за доставянето на сигурна, устойчива и 

достъпна енергия за гражданите, въз 

основа на истинска солидарност и 

доверие, без да се накърнява 

суверенитетът на държавите членки 

при определянето на техния енергиен 

микс; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Изменение  5 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

M. като има предвид, че европейските 

политики в областта на 

енергетиката и климата трябва да се 

допълват една друга и че техните 

цели трябва взаимно да се подсилват; 

като има предвид, че енергийният съюз 

следва да отговаря на европейските 

цели за реиндустриализация и растеж, 

да ускорява прехода към устойчива 

икономика, в голяма степен основана 

на енергийна ефективност и енергия 

от възобновяеми източници, което да 

повиши глобалната 

конкурентоспособност на европейската 

икономика, като същевременно 

ефективно се избягва изместване на 

въглеродни емисии; 

M. като има предвид, че енергийният 

съюз следва да отговаря на целите на 

ЕС за реиндустриализация и растеж, 

които ще повишат глобалната 

конкурентоспособност на икономиката 

на ЕС, като същевременно ефективно се 

избягва изместване на въглеродни 

емисии; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Изменение  6 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение П 

 

Предложение за резолюция Изменение 

П. като има предвид, че много държави 

са силно зависими от един единствен 

доставчик, което може да ги направи 

уязвими на риск от прекъсване на 

доставките; 

П. като има предвид, че определени 

държави членки са силно зависими от 

един-единствен доставчик, което може 

да ги направи уязвими на риск от 

прекъсване на доставките; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Изменение  7 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение С 

 

Предложение за резолюция Изменение 

С. като има предвид превръщането във 

важна част от руската външна 

политика на разработването и 

прилагането на стратегия по отношение 

на стратегическите ресурси, и по-

специално нефт и природен газ, с цел 

упражняване на политически натиск; 

отбелязва, че такъв е случаят с 

няколко съседни на Русия държави и 

няколко държави – членки на 

Европейския съюз; 

С. като има предвид превръщането във 

важна част от външната политика на 

държави – износителки на енергия, 

разработването и прилагането на 

стратегия по отношение на 

стратегическите ресурси, и по-

специално нефт и природен газ, с цел 

упражняване на политически натиск;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Изменение  8 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ф. като има предвид, че политиката за 

енергийна сигурност трябва да се заеме 

с нуждата от стабилен приток на 

енергия от различни енергийни 

източници, за да се осигури на 

европейската икономика енергията, 

необходима в транспорта, 

промишлеността и жилищата, по начин, 

който да насърчава 

конкурентоспособността и политиката 

в областта на климата, като в същото 

време трябва да сведе до минимум 

зависимостта от тези, които умишлено 

искат да използват енергийни ресурси за 

свои собствени политически цели в 

стремежа си да повлияят върху развоя 

на политиката в други държави; 

Ф. като има предвид, че политиката за 

енергийна сигурност трябва да се заеме 

с нуждата от стабилен приток на 

енергия от различни енергийни 

източници, за да се осигури на 

икономиката на ЕС енергията, 

необходима в транспорта, 

промишлеността и жилищата, по начин, 

който да насърчава 

конкурентоспособността, като в същото 

време трябва да сведе до минимум 

зависимостта от тези, които умишлено 

искат да използват енергийни ресурси за 

свои собствени политически цели в 

стремежа си да повлияят върху развоя 

на политиката в други държави; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Изменение  9 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ц 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ц. като има предвид, че споровете за 

газта през 2006 и 2009 г. между Русия и 

транзитната държава Украйна поставиха 

много от държавите в ЕС в ситуация с 

остър недостиг; като има предвид, че 

смущенията в снабдяването показват, че 

предприетите досега мерки не са били 

достатъчни да се премахне 

зависимостта на Европа от руския 

газ; 

Ц. като има предвид, че споровете за 

газта през 2006 и 2009 г. между Русия и 

транзитната държава Украйна поставиха 

много държави – членки на ЕС, в 

ситуация с остър недостиг; като има 

предвид, че смущенията в снабдяването 

показват, че предприетите досега мерки 

не са достатъчни за прекратяване на 

незаконното присвояване от страна 

на Украйна на газ, предназначен за 

държавите – членки на ЕС; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Изменение  10 

Джанлука Буонано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ш 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ш. като има предвид, че над 1 трилион 

евро трябва да бъде инвестиран в 

енергийния сектор на ЕС само до 

2020 г., и като има предвид, че за всяко 

евро, което не се инвестира в 

енергийна инфраструктура преди 

2020 г., след 2020 г. ще бъдат 

необходими 4,3 евро за постигане на 

същите цели, което ще наложи 

непосилно бреме върху бъдещите 

поколения; 

Ш. като има предвид, че високите цени 

на енергията в държавите – членки на 

ЕС, се дължат най-вече на данъчното 

облагане и таксите върху 

конвенционалните енергийни 

източници, имащи за цел субсидиране 

на възобновяемите енергийни 

източници; 

Or. en 

 

 


