
 

AM\1081280BG.doc  PE573.403v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

9.12.2015 A8-0341/55 

Изменение  55 

Евжен Тошеновски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. призовава държавите членки да 

разработят дългосрочни стратегии в 

областта на енергетиката във връзка с 

дългосрочната цел за постигане на 80 – 

95% намаляване на емисиите на 

парникови газове до 2050 г.; 

3. призовава държавите членки да 

разработят дългосрочни стратегии в 

областта на енергетиката във връзка с 

дългосрочната цел за постигане на 80 – 

95% намаляване на емисиите на 

парникови газове до 2050 г., което 

следва да бъде съчетано с 

предприемането на подобни усилия 

от най-големите замърсители по 

света;  

Or. en 
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Изменение  56 

Евжен Тошеновски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към 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 членки и 

съответно договарящи се страни от 

Енергийната общност, които желаят да 

15. счита, че енергийният съюз изисква 

по-координиран подход по отношение 
на 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 членки и 

съответно договарящи се страни от 

Енергийната общност, които желаят да 
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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; 

водят преговори за енергийни договори 

на доброволни начала в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС в 

областта на вътрешния пазар и с 

правилата на ЕС в областта на 

конкуренцията и с 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 A8-0341/57 

Изменение  57 

Евжен Тошеновски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 174 

 

Предложение за резолюция Изменение 

174. призовава Комисията да изложи 

подробно картографиране на различните 

източници на финансиране и финансови 

инструменти, като например Механизма 

за свързване на Европа, програма 

InvestEU, фондовете за изследователска 

и развойна дейност, структурните и 

инвестиционните фондове, 

инструментите за финансиране на 

интелигентни електроенергийни мрежи 

(ERA-Net Plus), програмата „Хоризонт 

2020― (H 2020), Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ), 

Европейската енергийна програма за 

възстановяване (ЕЕПВ), Механизма за 

свързване на Европа — Energy (CEF-E) 

по програмата NER 300 и Еurogia +, и да 

изясни какви са правилата за 

допустимост за всяка от тези програми;  

174. призовава Комисията да изложи 

подробно картографиране на различните 

източници на финансиране и финансови 

инструменти, като например програма 

InvestEU, Механизма за свързване на 

Европа (ПОИ), фондовете за 

изследователска и развойна дейност, 

структурните и инвестиционните 

фондове, инструментите за финансиране 

на интелигентни електроенергийни 

мрежи (ERA-Net Plus), програмата 

„Хоризонт 2020― (H 2020), ЕИБ, 

Европейската енергийна програма за 

възстановяване (ЕЕПВ), Механизма за 

свързване на Европа – Energy (CEF-E), 

програмата NER 300, 

Изследователския фонд за въглища и 

стомана (ИФВС) и Еurogia +, и да 

изясни какви са правилата за 

допустимост за всяка от тези програми, 

които не следва да дискриминират 

технологиите, допринасящи за 

постигането на целите на ЕС в 

областта на климата и 

енергетиката до 2030 г.;  

Or. en 

 

 


