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9.12.2015 A8-0341/58 

Изменение  58 

Неоклис Силикиотис, Милослав Рансдорф, Катержина Конечна, Корнелия Ернст, 

Рина Роня Кари, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, 

Лин Бойлан, Иржи Мащалка, Хосу Хуаристи Абаунс, Курцио Малтезе, Лола 

Санчес Калдентей, Николаос Хундис, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мари-

Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1а. заявява отново, че енергията е 

обществено социално благо и че 

поради това ЕС следва да се 

съсредоточи отблизо върху въпроса, 

свързан с енергийната бедност, и да 

насърчава конкретни мерки за 

справяне с този проблем; настоява 

във връзка с това, че енергийният 

съюз следва да гарантира равен 

достъп до енергия за всички, да 

допринесе за постигането на цени на 

енергията, които да са достъпни в 

полза на потребителите, да 

насърчава връзките и енергийната 

инфраструктура, които играят 

стратегическа роля в полза на 

хората, както и да засили 

обществения контрол и 

регулирането; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Изменение  59 

Неоклис Силикиотис, Милослав Рансдорф, Катержина Конечна, Корнелия Ернст, 

Рина Роня Кари, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, 

Лин Бойлан, Иржи Мащалка, Хосу Хуаристи Абаунс, Курцио Малтезе, Лола 

Санчес Калдентей, Малин Бьорк, Николаос Хундис, София Сакорафа, Патрик 

Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28а. счита, че използването на 

хидравличното разбиване в Съюза 

води до рискове и отрицателни 

последици за климата, околната 

среда и общественото здраве и 

застрашава постигането на 

дългосрочната цел на ЕС за 

декарбонизация; счита освен това, че 

поради ограничения потенциал на 

неконвенционалните горива да 

допринасят за отговаряне на 

бъдещото енергийно търсене на ЕС, 

съчетан с големи инвестиционни и 

експлоатационни разходи, 

хидравличното разбиване не 

представлява обещаваща технология; 

настоятелно призовава държавите 

членки по тази причина да се 

въздържат от дейности по проучване 

и експлоатация на шистов газ; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Изменение  60 

Неоклис Силикиотис, Милослав Рансдорф, Катержина Конечна, Корнелия Ернст, 

Рина Роня Кари, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лиа Ни Риада, 

Лин Бойлан, Палома Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Курцио Малтезе, Малин Бьорк, Лола Санчес Калдентей, Николаос Хундис, София 

Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към 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 

134. като потвърждава, че енергийният 

микс е преди всичко от компетентността 

на държавите членки, подчертава 

загрижеността на обществото относно 

хидравличното разбиване и 

отрицателните последици, които тази 

технология има за климата, околната 

среда и общественото здраве, както и 

за 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 световни 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 държавите 

членки следва да спазват най-високите 

стандарти в областта на климата, 

околната среда и общественото здраве; 
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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 въглеводороди (като например 

шистов газ) с използване на 

хидравлично разбиване с големи водни 

количества; 

Or. en 

 

 


