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9.12.2015 A8-0341/45 

Изменение  45 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че изменението на 

климата, неконкурентните енергийни 

цени и изключително високата 

зависимост от ненадеждни доставчици 

от трети държави са заплаха за 

устойчивостта на европейската 

енергийна система;  

З. като има предвид, че 

неконкурентните енергийни цени и 

изключително високата зависимост от 

ненадеждни доставчици от трети 

държави са заплаха за устойчивостта на 

европейската енергийна система; 

Or. en 



 

AM\1081294BG.doc  PE573.403v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.12.2015 A8-0341/46 

Изменение  46 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

L. 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; 

L. като има предвид, че всяка държава 

членка следва да даде приоритет на 

енергийната ефективност и 

намаляването на търсенето на енергия, 

за да се гарантира енергийната 

сигурност в Европа; 

Or. en 



 

AM\1081294BG.doc  PE573.403v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.12.2015 A8-0341/47 

Изменение  47 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията и държавите 

членки активно да се стремят към по-

устойчиви и конкурентоспособни цени 

и разходи на вносната енергия за 

европейските граждани и предприятия 

чрез диверсифициране на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава 

изграждането на съответните 

приоритетни коридори на 

енергийната инфраструктура, както 

е описано в приложение I към 

Регламента за трансевропейските 

енергийни мрежи (TEN-E) и част II на 

приложение I към Регламента 

относно Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ), със специален акцент 

върху държавите членки с висока 

степен на зависимост; призовава 

Комисията да даде приоритет на 

съществуващия вътрешен 

капацитет, включително 

европейските енергийни ресурси; 

7. насърчава държавите членки активно 

да се стремят към по-устойчиви и 

конкурентоспособни цени и разходи на 

вносната енергия за всички граждани и 

предприятия чрез диверсифициране на 

доставките (енергийни източници, 

доставчици и маршрути); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Изменение  48 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. подчертава, че подобряването на 

енергийната ефективност в ЕС ще 

доведе до намаляване на риска от 

изпадане в състояние на зависимост, 

като по този начин ще се засили 

преговорната позиция на ЕС в 

свързаните с енергетиката въпроси; 

20. подчертава, че подобряването на 

енергийната ефективност в Европа ще 

доведе до намаляване на риска от 

изпадане в състояние на зависимост, 

като по този начин ще се засилят 

преговорните позиции на държавите 

членки в свързаните с енергетиката 

въпроси; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Изменение  49 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. призовава Комисията да разработи 

за целия ЕС действия за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия, да 

наблюдава степента на диверсификация 

на вноса и да публикува редовни 

доклади за напредъка в тази връзка; 

25. призовава държавите членки да 

разработят конкретни действия за 

намаляване на зависимостта от вноса на 

енергия, да наблюдават степента на 

диверсификация на вноса и да 

публикуват редовни доклади за 

напредъка в тази връзка; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Изменение  50 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. призовава Комисията да насърчи и 

подкрепи проекти за регионално 

сътрудничество между оператори на 

електроразпределителни и 

газоразпределителни мрежи, които са от 

ключово значение за безопасна, 

конкурентоспособна и устойчива 

енергия, чрез даване на възможност за 

подпомагане на местното 

електропроизводство (особено от 

възобновяеми източници) и за 

справяне с технологичните промени 

(интелигентни мрежи, 

интелигентни измервателни уреди и 

др.) и с новите начини на 

производство и потребление (напр. 

електрически превозни средства); 

74. насърчава държавите членки да 

подкрепят проекти за регионално 

сътрудничество между оператори на 

електроразпределителни и 

газоразпределителни мрежи, които са от 

ключово значение за безопасна, 

конкурентоспособна и устойчива 

енергия, чрез даване на възможност за 

подпомагане на местното 

електропроизводство и за справяне с 

технологичните промени; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Изменение  51 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 

 

Предложение за резолюция Изменение 

80. призовава Комисията и държавите 

членки да улеснят по-нататъшното 

развиване и разпространяване на местни 

и регионални възобновяеми енергийни 

източници, местни и регионални 

разпределителни мрежи и местни 

топлофикационни системи чрез 

политики за справяне със 

съществуващите пречки, и да 

спомогнат за преобразуването на 

пазара; призовава Комисията да 

предложи насоки за собствено 

потребление на енергия, за да се 

насърчи използването му и да се 

защитят правата на 

потребителите; 

80. насърчава държавите членки да 

улеснят по-нататъшното развиване и 

разпространяване на местни и 

регионални възобновяеми енергийни 

източници, местни и регионални 

разпределителни мрежи и местни 

топлофикационни системи; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Изменение  52 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 96 

 

Предложение за резолюция Изменение 

96. счита, че промишлеността се 

нуждае от ясни сигнали от лицата, 

формиращи политиките, за да се 

направят необходимите инвестиции 

за постигане на енергийните цели на 

ЕС; поради това подчертава 

необходимостта от набелязването на 

амбициозни цели и от прилагането на 

регулаторна рамка, която да 

насърчава иновациите, без да създава 

ненужна административна тежест с 

цел възможно най-добро насърчаване 

на енергийната ефективност в 

рамките на националния контекст; 

заличава се 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Изменение  53 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 108 

 

Предложение за резолюция Изменение 

108. счита, че развиването на 

възобновяеми енергийни източници е 

от съществено значение за 

енергийния съюз, предвид разходите за 

енергия; подчертава решаващата 

роля на възобновяемите енергийни 

източници в ЕС за постигането на 

енергийна сигурност и политическа и 

икономическа независимост чрез 

намаляване на нуждата от внос на 

енергия; подчертава решаващата 

роля на възобновяемите енергийни 

източници за подобряване на 

качеството на въздуха и създаването 

на работни места и растеж; счита, 

че възобновяемите енергийни 

източници доставят сигурна, 

устойчива, конкурентоспособна и 

достъпна енергия и имат важна роля 

за постигането на водещи позиции на 

Европа в зелената икономика и в 

разработването на нови промишлени 

сектори и технологии; подчертава, че 

в тази връзка настоящата структура 

на пазара следва да бъде по-динамична 

и гъвкава с цел интегриране на 

различните възобновяеми енергийни 

източници в пазара; обръща внимание 

на факта, че производствените 

разходи за възобновяемите източници 

108. подчертава, че въпреки 

огромната несигурност, свързана с 

теорията на Международната 

експертна група по изменението на 

климата, ЕС прахоса огромни суми за 

скъпи и непостоянни възобновяеми 

енергийни източници, тласна нагоре 

цените на енергията и подкопа 

европейската промишлена 

конкурентоспособност; 
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са значително намалели през 

последните години; подчертава 

значението на разработването на 

трансгранични инфраструктури и от 

засилването на изследователската и 

развойната дейност при развиването 

на интелигентни електропреносни 

мрежи и на нови решения за 

съхраняване на енергия, както и на 

гъвкави технологии за производство с 

оглед на интегрирането на 

възобновяемите енергийни 

източници; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Изменение  54 

Роджър Хелмър, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към 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 подчертава, че в 

правомощията на държавите членки е 

да определят своя енергиен микс и че 

въпросът дали да се декарбонизира 

икономиката е суверенно решение на 

всяка държава членка; 

Or. en 

 

 


