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9.12.2015 A8-0341/31 

Изменение  31 

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 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

71. приветства значението, което 

Комисията придава на засиленото 

регионално сътрудничество; призовава 

Комисията да проучи и установи какъв е 

оптималният мащаб на взаимодействие 

на мрежите за електричество и газ (и на 

пазара) в ЕС; посочва, че в някои 

случаи самите държави членки могат 

най-добре да определят какво е 

необходимо на тяхна територия, докато 

при други има ясно добавена стойност 

от сътрудничество, направлявано от 

ЕС; посочва, че в някои случаи обаче е 

било установено, че посредством 

мащабно сътрудничество на регионално 

равнище по отношение на общи 

предизвикателства, групи от държави 

членки са постигали резултати по-бързо, 

като например в Петстранния енергиен 

форум; изразява съгласие с Комисията, 

че съществуващите регионални 

договорености могат да бъдат модел за 

ЕС като цяло; 

 

71. приветства засиленото регионално 

сътрудничество; призовава Комисията 

да проучи и установи какъв е 

оптималният мащаб на взаимодействие 

на мрежите за електричество и газ (и на 

пазара) в ЕС; посочва, че самите 

държави членки могат най-добре да 

определят какво е необходимо на тяхна 

територия; посочва, че в някои случаи е 

било установено, че посредством 

мащабно сътрудничество на регионално 

равнище по отношение на общи 

предизвикателства, групи от държави 

членки са постигали резултати по-бързо, 

като например в Петстранния енергиен 

форум; изразява съгласие с Комисията, 

че съществуващите регионални 

договорености могат да бъдат модел за 

другите държави членки; изразява 

загриженост, когато подобни 

постижения се анулират с 

произволни решения на ACER; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Изменение  32 

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 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. призовава за разработването на 

интегрирани във висока степен и 

конкурентни регионални пазари на 

електроенергия и газ, които да 

гарантират адекватността и гъвкавостта 

на енергийната система във всички 

части на Съюза; изисква от Комисията 

да действа решително и прозрачно 

срещу всички случаи на 

протекционизъм, антиконкурентно 

поведение и срещу бариерите за 

навлизане и напускане на пазара; 

подчертава колко е важно 

гарантирането на стабилни национални 

регулаторни рамки, справянето с 

административните пречки и 

оптимизирането на националните 

административни процедури, за да се 

гарантират също така условия на 

равнопоставеност за насочените към 

гражданите проекти; 

76. призовава за разработването на 

интегрирани във висока степен и 

конкурентни регионални пазари на 

електроенергия и газ, които да 

гарантират адекватността и гъвкавостта 

на енергийната система във всички 

части на Съюза; изисква от Комисията 

да действа решително и прозрачно 

срещу антиконкурентно поведение и 

срещу бариерите за навлизане и 

напускане на пазара; подчертава колко е 

важно гарантирането на стабилни 

национални регулаторни рамки, 

справянето с административните пречки 

и оптимизирането на националните 

административни процедури, за да се 

гарантират също така условия на 

равнопоставеност за насочените към 

гражданите проекти; отново заявява, че 

австрийско-германската тръжна 

зона е пример за най-добри практики 

за подобен регионален пазар за 

електроенергия; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Изменение  33 

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 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. посочва, че с цел успешно 

балансиране на вътрешния пазар, са 

необходими инвестиции не само в 

междусистемни връзки, но и, наред с 

другото, национални мрежи, 

електроцентрали, използващи 

изкопаеми горива, които са оборудвани 

с технология за улавяне на въглерод, и 

нови ядрени електроцентрали (в тези 

държави членки, които желаят това) 

като критичен източник на 

нисковъглеродна базова електроенергия, 

капацитет за съхранение, като например 

терминалите за LNG и интелигентни 

мрежи и гъвкави технологии за 

производство, за да може да се подходи 

адекватно към усъвършенстваните 

възобновяеми енергийни източници и 

разпределеното производство; 

77. посочва, че с цел успешно 

балансиране на вътрешния пазар, са 

необходими инвестиции не само в 

междусистемни връзки, но и, наред с 

другото, национални мрежи, 

електроцентрали, използващи 

изкопаеми горива, които са оборудвани 

с най-добрите налични технологии за 

борба със замърсяването, и нови 

ядрени електроцентрали (в тези 

държави членки, които желаят това) 

като критичен източник на 

нисковъглеродна базова електроенергия, 

капацитет за съхранение, като например 

терминалите за LNG и интелигентни 

мрежи и гъвкави технологии за 

производство, за да може да се подходи 

адекватно към усъвършенстваните 

възобновяеми енергийни източници и 

разпределеното производство; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Изменение  34 

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 87 

 

Предложение за резолюция Изменение 

87. призовава Комисията при 

изготвянето на своята пътна карта 

за постепенно премахване на 

регулираните цени да запази 

възможността за регулиране на 

цените и стандартизиране на 

тарифните структури, ако те целят да 

ограничат възможностите за нарушения 

на пазара в резултат на монополни 

приходи или извънредни печалби, с цел 

защита на уязвимите потребители или 

улесняване на сравнението на тарифите 

на конкурентни доставчици; 

87. призовава държавите членки да 

запазят регулирането на цените и 

стандартизирането на тарифните 

структури, ако те целят да ограничат 

възможностите за нарушения на пазара 

в резултат на монополни приходи или 

извънредни печалби, с цел защита на 

уязвимите потребители или улесняване 

на сравнението на тарифите на 

конкурентни доставчици; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Изменение  35 

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 90 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  90а. настоятелно призовава 

Комисията да разследва евентуални 

области на взаимно подкопаващи се 

последици от усилията за енергийна 

ефективност и СТЕ; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Изменение  36 

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 91 

 

Предложение за резолюция Изменение 

91. призовава Комисията и 

държавите членки да прилагат 

принципа „енергийната ефективност 

на първо място“; отбелязва, че според 

Международната агенция по 

енергетика енергийната 

ефективност е „основното гориво“ и 

представлява най-добрата 

възвращаемост на инвестициите за 

всеки енергиен ресурс; подчертава, че 

повишаването на енергийната 

ефективност, по-специално 

намаляването на загубите на енергия от 

сгради, има съществения ефект на 

намаляване на вноса на енергия в ЕС от 

трети държави предвид факта, че 61 % 

от газта, внесена в Европейския съюз, се 

използва в сградите, най-вече за 

отопление; в тази връзка призовава 

проектите за енергийна ефективност и 

инфраструктура да бъдат разглеждани 

като ключови инвестиции, имащи 

равностойно значение, като 

инвестициите в нов производствен 

капацитет; 

91. подчертава, че повишаването на 

енергийната ефективност, по-специално 

намаляването на загубите на енергия от 

сгради, има съществения ефект на 

намаляване на вноса на енергия в ЕС от 

трети държави предвид факта, че 61% от 

газта, внесена в Европейския съюз, се 

използва в сградите, най-вече за 

отопление; в тази връзка призовава 

проектите за енергийна ефективност и 

инфраструктура да бъдат разглеждани 

като ключови инвестиции, имащи 

равностойно значение, като 

инвестициите в нов производствен 

капацитет; счита, че принципът 

„енергийната ефективност на първо 

място“ е в пряко противоречие с 

мерките, предвидени в СТЕ; 

настоятелно призовава по тази 

причина да бъде извършен преглед и 

оценка на въздействието относно 

начините, по които тези два 

принципа взаимно си влияят; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Изменение  37 

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 

Подзаглавие 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Към устойчива икономика Възстановяване на растежа на 

икономиката 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Изменение  38 

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 111 

 

Предложение за резолюция Изменение 

111. подчертава необходимостта да се 

сложи край на вредните за околната 

среда субсидии, които трябва да бъдат 

определени и премахнати без отлагане, 

тъй като тези субсидии са пилеене на 

ограничените публични средства, 

които първо се използват за 

подпомагане на замърсяващи 

практики, а след това за почистване; 

111. подчертава необходимостта да се 

сложи край на всички субсидии, които 

трябва да бъдат определени и 

премахнати без отлагане, тъй като тези 

субсидии са пилеене на ограничените 

публични средства и водят до по-

високи цени за потребителите – 

домакинства и промишленост – и до 

намаляване на енергийната 

сигурност; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Изменение  39 

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 112 

 

Предложение за резолюция Изменение 

112. подчертава, че преходът към 

конкурентоспособна и устойчива 

икономика с ниски въглеродни емисии 

предлага значителни възможности по 

отношение на новите работни 

места, иновациите, растежа и по-

ниските търговски сметки и сметки 

за битова енергия; признава обаче, че 

тези възможности могат да се 

реализират само чрез засилено 

сътрудничество между Комисията, 

държавите членки, местните и 

регионалните органи, гражданите и 

промишлеността, което ще доведе до 

най-ефективните стимули и 

регулаторни рамки; отбелязва, че 

правилно управляваната 

декарбонизация не следва да води до 

увеличаване на разходите за енергия, 

енергийна бедност, 

деиндустриализацията на 

европейската икономика или 

нарастване на равнището на 
безработицата; поради това настоява 

за активно участие на социалните 

партньори с цел преодоляване на 

социалното въздействие на прехода 

към устойчив енергиен съюз; 

подчертава, че ЕС се нуждае от 

хармонизирани, общи за целия ЕС и 

същевременно пазарно-ориентирани и 

112. отбелязва, че декарбонизацията 

доведе до увеличаване на разходите за 

енергия, енергийна бедност, 

деиндустриализация на икономиката 

на ЕС и увеличаване на безработицата 

без в замяна да е налице осезаема 

полза за околната среда; подчертава, 

че с цел възстановяване на растежа 

на икономиката ЕС се нуждае, наред с 

другото, от пазарно-ориентирани и 

технологично неутрални политики, на 

най-ниска за обществото цена; 



 

AM\1081270BG.doc  PE573.403v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

технологично неутрални политики, 

които отчитат цялото свързано с 

темата законодателство и 

съответните цели на ЕС и ги 

постигат на най-ниска за обществото 

цена; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Изменение  40 

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 115 

 

Предложение за резолюция Изменение 

115. призовава Комисията да 

гарантира, че държавите членки 

изискват минимални равнища на 

производство на енергия от 

възобновяеми източници за новите и 

обновените сгради, както и че проектите 

за енергия от възобновяеми източници 

могат да се възползват от бързи 

административни процедури и 

процедури за присъединяване към 

мрежата, по-специално чрез прилагане 

на член 13, параграф 1, буква е) и 

параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО и 

член 7, параграф 3 от Директива 

2009/72/ЕО; призовава Комисията, при 

преразглеждане на действащото 

свързано законодателство, да увеличи 

броя на сградите, оборудвани със 

системи за енергия от възобновяеми 

източници, да предвиди изискване за 

административни процедури „на едно 

гише“ за малките проекти за енергия от 

възобновяеми източници и процедури 

на обикновено уведомяване за 

инсталациите за възобновяема енергия, 

чието производство е изцяло за лично 

потребление, както и да създаде рамка 

за иновативни споразумения за 

присъединяване към мрежата и за 

търговията с мрежови услуги на 

равнището на разпределителната мрежа; 

115. призовава държавите членки да 

изискват минимални равнища на 

производство на енергия от 

възобновяеми източници за новите и 

обновените сгради, както и проектите за 

енергия от възобновяеми източници да 

могат да се възползват от бързи 

административни процедури и 

процедури за присъединяване към 

мрежата, по-специално чрез прилагане 

на член 13, параграф 1, буква е) и 

параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО и 

член 7, параграф 3 от Директива 

2009/72/ЕО; призовава Комисията, при 

преразглеждане на действащото 

свързано законодателство, да увеличи 

броя на сградите, оборудвани със 

системи за енергия от възобновяеми 

източници, да предвиди изискване за 

административни процедури „на едно 

гише“ за малките проекти за енергия от 

възобновяеми източници и процедури 

на обикновено уведомяване за 

инсталациите за възобновяема енергия, 

чието производство е изцяло за лично 

потребление, както и да създаде рамка 

за иновативни споразумения за 

присъединяване към мрежата и за 

търговията с мрежови услуги на 

равнището на разпределителната мрежа; 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Изменение  41 

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 127 

 

Предложение за резолюция Изменение 

127. отбелязва, че начините за постигане 

на целите за 2030 г. в областта на 

климата и енергетиката трябва да 

бъдат включени в политиката на 

държавите членки в областта на 

промишлеността, като се вземе предвид 

необходимостта от повторна 

индустриализация; счита, че 

регулаторната рамка на ЕС и целите на 

политиките на Съюза в областта на 

енергетиката и климата следва да са 

последователни и да въвеждат по-

гъвкав, пазарноориентиран подход с 

оглед на гарантирането на устойчив 

енергиен съюз, като се включат 

политическите цели за 2030 г. в 

областта на климата и повторната 

индустриализация, за да допълват 

политиката на държавите членки в 

областта на промишлеността; 

127. отбелязва, че начините за постигане 

на целите за 2030 г. в областта на 

климата и енергетиката не са 

съвместими с политиката на държавите 

членки в областта на промишлеността, 

като се вземе предвид необходимостта 

от повторна индустриализация; счита, 

че регулаторната рамка на ЕС следва да 

е последователна и да въведе по-гъвкав 

подход с оглед на гарантирането на 

целите в областта на повторната 

индустриализация, за да допълват 

политиката на държавите членки в 

областта на промишлеността; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Изменение  42 

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 130 

 

Предложение за резолюция Изменение 

130. подчертава ключовата роля на 

системата за търговия с емисии 

(СТЕ) като икономически 

целесъобразно и основаващо се на 

пазара средство за декарбонизация на 

енергийната система на Европа и за 

постигане на целта на ЕС за 

намаляване на емисиите до 2030 г. и 

след това; подчертава, че в 

допълнение към резерва за 

стабилност на пазара следва да се 

извърши структурна реформа на СТЕ 

след 2020 г., за да се вземе предвид 

целта за намаляване на CO2 до 2030 г., 
и следва да включва, докато не бъдат 

предприети сравними усилия от други 

големи икономики, осезаеми и по-

хармонизирани мерки на равнище ЕС 

по отношение на изместването на 

въглеродни емисии; 

130. призовава Комисията да разгледа 

резервните разходи за допълнителни 

електроцентрали, необходими да 

гарантират надеждното 

производство на енергия, когато се 

използват зависещи от времето 

доставчици на възобновяеми 

енергийни източници, особено за да се 

разгледа какви са резервните разходи 

за вятърни генератори и слънчеви 

колектори тогава, когато има твърде 

много или твърде малко вятър, при 

облачно време и през нощта; 

Or. en 



 

AM\1081270BG.doc  PE573.403v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.12.2015 A8-0341/43 

Изменение  43 

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 134 

 

Предложение за резолюция Изменение 

134. като потвърждава, че енергийният 

микс е преди всичко от 

компетентността на държавите членки, 

признава загрижеността на обществото 

относно хидравличното разбиване и 

[отрицателните] последиците, които 

би могла да има тази технология за 

климата, околната среда и 

общественото здраве и постигането на 

дългосрочната цел на ЕС за 

декарбонизация; освен това признава, 

че ограниченият потенциал на 

неконвенционалните горива за 

подпомагане на намирането на отговор 

на бъдещото търсене на енергия в ЕС, 

съчетан с големи инвестиционни и 

експлоатационни разходи и сегашните 

ниски цени на нефта, означава, че е 

спорно дали хидравличното разбиване 

може да бъде приложима технология в 

Европейския съюз; счита, че на 

загрижеността на обществото трябва да 

се обърне подобаващо внимание и че 

всякакви дейности, свързани с 

хидравлично разбиване, следва да 

отговарят на най-високите стандарти 

в областта на климата, околната среда 

и общественото здраве; изисква 

държавите членки, които възнамеряват 

да провеждат хидравлично разбиване, 

да спазват препоръката на Комисията от 

134. като потвърждава, че енергийният 

микс е само от компетентността на 

държавите членки, признава 

загрижеността на обществото относно 

хидравличното разбиване и 

последиците, които би могла да има 

тази технология, за околната среда и 

общественото здраве; освен това 

признава, че ограниченият потенциал на 

неконвенционалните горива за 

подпомагане на намирането на отговор 

на бъдещото търсене на енергия в ЕС, 

съчетан с големи инвестиционни и 

експлоатационни разходи и сегашните 

ниски световни цени на нефта, 

означава, че е спорно дали 

хидравличното разбиване може да бъде 

приложима технология в Европейския 

съюз в дългосрочен план; счита, че на 

загрижеността на обществото трябва да 

се обърне подобаващо внимание и че 

всякакви дейности, свързани с 

хидравлично разбиване, следва да 

отговарят на стандартите в областта 

на околната среда и общественото 

здраве; изисква държавите членки, 

които възнамеряват да провеждат 

хидравлично разбиване, да спазват 

препоръката на Комисията от 2014 г. 

относно минимално изискуеми 

принципи при проучването и добива на 
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2014 г. относно минимално изискуеми 

принципи при проучването и добива на 

въглеводороди (като например шистов 

газ) с използване на хидравлично 

разбиване с големи водни количества; 

въглеводороди (като например шистов 

газ) с използване на хидравлично 

разбиване с големи водни количества; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/44 

Изменение  44 

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 143 

 

Предложение за резолюция Изменение 

143. счита, че макар и държавите 

членки да определят своя енергиен микс 

и въпреки че начинът за 

декарбонизиране на икономиката е 

суверенно решение на всяка държава 

членка, че е необходима координация 

на равнище ЕС на политиките и 

технологичното развитие за 

постигане на европейските цели в 

областта на климата и 

енергетиката и в тези на държавите 

членки; признава, че в някои области 

политиките на равнище ЕС са най-

ефективни, както и че в други 

области тясното сътрудничество и 

координация между държавите членки е 

от ключово значение; признава, че за 

гарантиране на тази координация е 

необходимо стабилно и надеждно 

управление; 

143. отново заявява, че държавите 

членки определят своя енергиен микс, 

че начинът за декарбонизиране на 

икономиката е суверенно решение на 

всяка държава членка и по тази 

причина всеки механизъм на ЕС за 

управление във връзка с подобен въпрос 

е в нарушение на член 194 от ДФЕС; 

признава, че е желателно тясно 

сътрудничество и координация между 

държавите членки, с евентуалното 

посредничество на Комисията; 

Or. en 

 

 


