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9.12.2015 A8-0341/11 

Изменение  11 

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 АЗ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АЗ. като има предвид, че един 

икономически и физически по-

интегриран единен енергиен пазар би 

могъл да доведе до значително 

повишаване на ефективността; 

АЗ. като има предвид, че един 

физически по-интегриран единен 

енергиен пазар може да доведе до 

значително повишаване на 

ефективността; 

Or. en 



 

AM\1081266BG.doc  PE573.403v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.12.2015 A8-0341/12 

Изменение  12 

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 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“; 

се запознава с петте стълба на 

енергийния съюз, очертани от 

Комисията; настоява, че 

политиките, провеждани в 

съответствие с тези стълбове, 

трябва винаги да способстват за 

гарантиране на сигурност на 

енергийните доставки, 

декарбонизация и дългосрочна 

устойчивост на икономиката, както 

и за осигуряване на достъпни и 

конкурентни енергийни цени; 

1. взема под внимание съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Изменение  13 

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 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията и държавите 

членки да гарантират, че всички 

законодателни предложения, 

представляващи част от енергийния 

съюз, следват обикновената 

законодателна процедура, като по този 

начин ангажират Парламента и 

гарантират ефективен демократичен 

контрол; очаква рамката за 

управление на енергийния съюз след 

2020 г. да бъде амбициозна, надеждна, 

прозрачна, демократична и изцяло да 

включва Парламента и да гарантира 

постигането на целите за 2030 г. в 

областта на климата и 

енергетиката, по-специално чрез 

цялостно изпълнение, прилагане и 

актуализиране на съществуващото 

законодателство в областта на 

климата и енергетиката; изисква от 

Комисията, без да накърнява други 

задължения за докладване, да 

представя ежегодно доклад относно 

осъществяването на енергийния съюз, 

включващ подробна информация за 

прилагането на законодателството в 

областта на енергетиката, 

осъществения напредък за 

постигането на целите за 2020 г. и 

2030 г., и да разработи и актуализира 

набор от ключови показатели, който 

2. отхвърля представения като 

хипотеза от Комисията модел на 

управление на енергийния съюз, тъй 

като той се стреми да натовари ЕС с 

изключителната компетентност на 

държавите членки, залегнала в 

член 194 от ДФЕС; отбелязва освен 

това, че такова управление, точно 

копие на европейския семестър, 

вероятно ще възпроизведе основните 

политически конфликти между 

държавите членки, които бяха 

предизвикани от последния; призовава 

Комисията да гарантира, че всички 

законодателни предложения, 

представляващи част от енергийния 

съюз, следват обикновената 

законодателна процедура, като по този 

начин ангажират в пълна степен 

Парламента и гарантират ефективен 

демократичен контрол; 
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да бъде включен в доклада и да позволи 

оценка на напредъка по отношение на 

енергийния съюз; тези показатели 

биха могли да включват, но не се 

ограничават до междусистемния 

капацитет, интегрирането на пазара, 

намаляването на вноса на енергия, 

степените на диверсификация, 

цените и разходите за енергия, 

развитие на енергия, произвеждана и 

притежавана от общностите и 

гражданите, равнищата на енергийна 

бедност и уязвимост; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Изменение  14 

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 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  6а. счита, че изграждането на 

енергийната инфраструктура с цел 

гарантиране на непрекъснатост и 

сигурност на доставките в ЕС следва 

да бъде изпълнявано без политически 

предразсъдъци и оценявано въз основа 

на разходите и сигурността на 

доставките; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Изменение  15 

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 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на държави членки и 

региони от вътрешния енергиен пазар, 

както стана ясно от газовите стрес 

тестове, провеждани от Комисията; в 

тази връзка призовава Комисията да 

извършва такива изпитвания редовно; 

счита, че ЕС следва да помогне 

приоритетно на най-уязвимите 

държави да диверсифицират своите 

източници и маршрути за доставка; 

във връзка с това призовава държавите 

членки и Комисията да изпълнят 

незабавно препоръките относно стрес 

тестове на газовата система; препоръчва 

на Комисията да обмисли провеждането 

на „стрес тестове в областта на 

енергетиката“, за да се изгради 

представа за устойчивостта на 

положението на целия енергиен пазар; 

подчертава, че тези стрес тестове следва 

да определят по-специално статута, 

капацитета и дълготрайността на цялата 

национална преносна мрежа, както и 

степента на взаимосвързаност и 

трансграничния капацитет, и че 

последващите препоръки въз основа на 

тези стрес тестове трябва да включват 

пълни оценки на въздействието на 

националните планове и на целите на 

12. подчертава, че е важно да се сложи 

край на изолацията на държави членки и 

региони от вътрешния енергиен пазар, 

както стана ясно от газовите стрес 

тестове, провеждани от Комисията; 

призовава във връзка с това държавите 

членки и Комисията да изпълнят 

незабавно препоръките относно стрес 

тестове на газовата система; препоръчва 

на Комисията да обмисли провеждането 

на „стрес тестове в областта на 

енергетиката“, за да се изгради 

представа за устойчивостта на 

положението на целия енергиен пазар; 

подчертава, че тези стрес тестове следва 

да определят по-специално статута, 

капацитета и дълготрайността на цялата 

национална преносна мрежа, както и 

степента на взаимосвързаност и 

трансграничния капацитет, и че 

последващите препоръки въз основа на 

тези стрес тестове трябва да включват 

пълни оценки на въздействието на 

националните планове по всяка 

произтичаща от тях точка за действие; 
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Съюза по всяка произтичаща от тях 

точка за действие; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Изменение  16 

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 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12а. настоятелно призовава 

Комисията да се въздържа от 

разделянето на съществуващите 

тръжни зони, които функционират 

добре и са ликвидни и които са 

донесли ползи за производителите, 

както и за потребителите; счита, че 

австрийско-германската ценова зона 

е пример за най-добри практики и не 

следва да бъде разделена, а 

насърчавана; настоятелно призовава 

Комисията, при вземането на 

решения, да отчита не само 

становището и мандата на ACER, но 

също и по-широките последици и 

ползи, които една голяма тръжна 

зона носи за енергийната сигурност, 

потребителите и производителите; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Изменение  17 

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 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, количествената и 

качествената сигурност на енергийните 

доставки и конкурентоспособността са 

сред най-належащите проблеми, 

изискващи държавите членки да 

подобрят координацията и 

сътрудничеството си на равнище ЕС 

със своите съседи при разработването 

на своите политики в областта на 

енергетиката; призовава Комисията, 

във връзка с това, да проучи по какъв 

начин настоящата организация на 

националните превантивни мерки и на 

мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде подобрена 

както на регионално равнище, така и 

на равнище ЕС; 

13. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз количествената и 

качествената сигурност на енергийните 

доставки и конкурентоспособността са 

сред най-належащите проблеми, 

изискващи държавите членки да 

подобрят сътрудничеството си със 

своите съседи при разработването на 

своите политики в областта на 

енергетиката; призовава държавите 

членки, във връзка с това, да проучат 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации би могла да бъде подобрена на 

регионално равнище; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Изменение  18 

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 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че националните механизми 

за капацитет следва да се използват 

само в краен случай, след като всички 
други възможности са били разгледани, 

включително засилената междусистемна 

свързаност със съседните държави, 

мерките за реагиране на търсенето и 

други форми на регионална пазарна 

интеграция; 

14. счита, че националните механизми 

за капацитет не следва да се използват 

докато съществуват други 

възможности, включително засилената 

междусистемна свързаност със 

съседните държави, мерките за 

реагиране на търсенето и други форми 

на регионална пазарна интеграция; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Изменение  19 

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 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че енергийният съюз 

изисква воденето на преговори в един 

глас с трети държави; призовава 

Комисията да анализира 

уместността и потенциалната 

структура на механизъм за колективно 

закупуване на доброволен принцип и 

въздействието му върху 

функционирането на вътрешния 

пазар на газ, засегнатите 

предприятия и приноса му за 

гарантиране на сигурността на 

доставките на газ; отбелязва, че, тъй 

като съществуват различни модели 

на механизми за колективно 

закупуване, е необходимо да се 

извърши допълнителна работа, за да 

се определи най-добрият 

пазарноориентиран модел, приложим 

към регионите от ЕС и съответните 

доставчици, както и към 

обстоятелствата, при които би 

могъл да стартира механизъм за 

колективно закупуване на доброволен 

принцип; счита, че координацията на 

позициите и колективното закупуване 

на природен газ следва да започнат на 

регионално равнище; препоръчва 

междувременно Комисията и 

Секретариатът на Енергийната общност 

да окажат съдействие на тези държави 

15. отново заявява, че всеки 

задължителен механизъм за 

колективно закупуване на равнище ЕС, 

както и всяка роля на Комисията при 

междуправителствени преговори или 

споразумения са в нарушение на 

член 194 от ДФЕС; счита, че 

координацията на позициите и 

колективното закупуване на природен 

газ следва да започнат на регионално 

равнище; препоръчва междувременно 

Комисията и Секретариатът на 

Енергийната общност да окажат 

съдействие на тези държави членки и 

съответно договарящи се страни от 

Енергийната общност, които желаят да 

водят преговори за енергийни договори 

на доброволни начала; 
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членки и съответно договарящи се 

страни от Енергийната общност, които 

желаят да водят преговори за енергийни 

договори на доброволни начала в 

съответствие с достиженията на 

правото на ЕС в областта на 

вътрешния пазар и с конкуренцията 

на ЕС и правилата на Световната 

търговска организация и да предвидят 

защита на чувствителната в 

търговско отношение информация; 

подчертава, че енергийните договори 

трябва да се основават на пазарните 

цени и конкуренцията; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Изменение  20 

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 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. изразява загриженост за 

предложеното удвояване на капацитета 

на газопровода „Северен поток“ и 

ефекта, който това би имало върху 

енергийната сигурност и 

диверсифицирането на доставките и 

принципа на солидарност между 

държавите членки; подчертава в тази 

връзка текущите тристранни разговори 

между ЕС, Украйна и Русия, 

необходимостта от осигуряване на 

дългосрочни енергийни доставки до и 

през Украйна; 

19. одобрява предложеното удвояване 

на капацитета на газопровода „Северен 

поток“ и ефекта, който това би имало 

върху енергийната сигурност и 

диверсифицирането на доставките и 

принципа на солидарност между 

държавите членки; подчертава в тази 

връзка текущите тристранни разговори 

между ЕС, Украйна и Русия, 

необходимостта от диверсифициране 

на маршрутите за дългосрочните 
енергийни доставки до и през Украйна, 

Беларус, Балтийско море и Черно 

море; 

Or. en 

 

 


