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9.12.2015 A8-0341/61 

Изменение  61 

Флавио Дзанонато 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към 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 да бъде 

включен в доклада и да позволи оценка 

на напредъка по отношение на 

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 в пълна степен 

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 да бъде включен в 

доклада, и да позволи оценка на 
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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; 

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 производството 

на енергия, притежавана от общностите 

и гражданите, равнищата на енергийна 

бедност и уязвимост; отбелязва 

заключенията на Съвета по 

енергетика от 26 ноември 2015 г. 

относно системата на управление на 

енергийния съюз и отправя искане към 

Комисията своевременно да 

представи на Парламента и Съвета 

законодателно предложение, което да 

отчита заключенията на Съвета и 

становището на Парламента, както 

е изразено в този доклад; изразява 

съгласие със заключенията на Съвета, 

че националните планове в областта 

на енергетиката и климата, 

обхващащи периода от 2021 г. до 

2030 г., следва не само да бъдат 

насочени към постигане на целите за 

2030 г., но също така да отразяват 

по-дългосрочната перспектива, 

особено договорената цел на ЕС за 

намаляване на емисиите с 80 – 95% до 

2050 г. спрямо равнищата от 1990 г.; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Изменение  62 

Флавио Дзанонато 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз  

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че енергийният съюз 

следва да приеме всеобхватен подход, 

насочен към измерения като постигане 

на напълно интегриран вътрешен 

енергиен пазар, сигурност на 

енергийните доставки, пълноценно 

използване на енергийните източници 

на ЕС, ограничаване на енергийното 

търсене, намаляване на емисиите на 

парникови газове, преди всичко въз 

основа на възобновяеми енергийни 

източници и на обхващащ целия ЕС 

пазар на въглеродни емисии, както и 

научни изследвания и иновации, 

насочени към постигането на лидерски 

позиции в областта на енергийните 

технологии; подчертава, че гражданите 

следва да бъдат в центъра на енергийния 

съюз и да им се предоставя сигурна, 

устойчива и достъпна енергия; 

5. подчертава, че енергийният съюз 

следва да приеме всеобхватен подход, 

насочен към измерения като постигане 

на напълно интегриран вътрешен 

енергиен пазар, сигурност на 

енергийните доставки, пълноценно 

използване на енергийните източници 

на ЕС, ограничаване на енергийното 

търсене, декарбонизация преди всичко 

въз основа на възобновяеми енергийни 

източници и на обхващащ целия ЕС 

пазар на въглеродни емисии, както и 

научни изследвания и иновации, 

насочени към постигането на лидерски 

позиции в областта на енергийните 

технологии; подчертава, че гражданите 

следва да бъдат в центъра на енергийния 

съюз и да им се предоставя сигурна, 

устойчива и достъпна енергия; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Изменение  63 

Флавио Дзанонато 

от името на групата S&D 

Мортен Хелвег Петерсен 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз  

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. повтаря ангажимента си по 

отношение на климатичните и 

енергийни цели за 2030 г., който е за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове с 40%, за увеличаване на дела на 

възобновяемите енергийни източници в 

европейския енергиен микс на 27% и 

увеличаване на енергийната 

ефективност с 30%. 

6. потвърждава слабите цели на 

Европейския съвет в областта на 

климата и енергетиката за 2030 г., а 

именно за намаляване на емисиите на 

парникови газове с 40%, за увеличаване 

на дела на възобновяемите енергийни 

източници в европейския енергиен микс 

на 27% и увеличаване на енергийната 

ефективност с 27%; припомня 

няколкократния призив на 

Парламента за задължителни цели в 

областта на климата и 

енергетиката за периода до 2030 г. за 

намаляване най-малко с 40% на 

вътрешните емисии на парникови 

газове, за постигане на поне 30% за 

възобновяемите източници на енергия 

и 40% за енергийната ефективност, 

които да бъдат постигнати 

посредством индивидуални 

национални цели; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Изменение  64 

Флавио Дзанонато 

от името на групата S&D 

 

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 Комисията да предприеме 

действия за намаляване на зависимостта 

от вноса на енергия и от изкопаеми 

горива и да публикува редовни доклади 

за напредъка в тази връзка; подчертава 

важната роля на енергийната 

ефективност и възобновяемите 

източници на енергия в качеството 

на основните начини за намаляване 

на зависимостта от вноса, както и 

необходимостта от правилно 

приложими задължителни цели; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Изменение  65 

Флавио Дзанонато 

от името на групата S&D 

Мортен Хелвег Петерсен 

от името на групата ALDE 

Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз  

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 89 

 

Предложение за резолюция Изменение 

89. отбелязва, че в резултат на 

заключенията на Европейския съвет 

от 23 и 24 октомври 2014 г. е 

определена индикативна цел на 

равнище ЕС за поне 27 % подобряване 

на енергийната ефективност до 2030 

г., която ще бъде преразгледана до 

2020 г., като се има предвид 

амбициозно равнище за ЕС от 30 %; 

припомня резолюциите на 

Парламента в тази връзка; признава 

ангажимента на Комисията да има 

предвид целта от 30 % при 

преразглеждането на Директивата за 

енергийната ефективност; изтъква, 

ме държавите членки се нуждаят от 

гъвкавост по отношение на мерките 

и методите за постигане на тази цел; 

подчертава, че енергийната 

ефективност и възобновяемата 

енергия ще играят ключова роля за 

постигането на дългосрочната цел на 

ЕС за намаляване на емисиите по 

ефективен от гледна точка на 

разходите начин; отново заявява, че 

89. припомня резолюциите на 

Парламента от 5 февруари 2014 г., 

26 ноември 2014 г. и 15 октомври 

2015 г., които призовават за три 

задължителни цели за 2030 г. в 

областта на енергетиката и 

климата, по-специално целта за 

енергийна ефективност от 40%; 

подчертава, че целта на ЕС за 

енергийна ефективност за периода 

след 2020 г. следва да има 

задължителен характер и да се 

прилага посредством индивидуални 

национални цели; настоятелно 

призовава Комисията да разработи 

различни сценарии за енергийна 

ефективност до 2030 г., включително 

на равнището от 40%, определено от 

Парламента; настоятелно призовава 

Съвета, който призова за цел за целия 

ЕС от поне 27%, да преразгледа в 

посока нагоре своята цел в 

съответствие с приетата цел на 

Парламента; 
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ЕС трябва да продължи да се 

придържа към безусловната си цел от 

най-малко 40 % намаляване на 

емисиите до 2030 г.; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Изменение  66 

Флавио Дзанонато 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Към постигане на Европейски енергиен съюз  

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 150 

 

Предложение за резолюция Изменение 

150. отбелязва, че подобряването на 

стандартите за характеристиките на 

превозните средства и на горивната 

ефективност е от решаващо значение 

както за намаляване на зависимостта на 

ЕС от нефта, така и за намаляване на 

емисиите на парникови газове, и поради 

това призовава сектора, държавите 

членки и Комисията да продължат и да 

ускорят усилията си в тази област; 

призовава Комисията да преразгледа 

стандартите за емисиите на CO2 за 

леките автомобили и за микробусите за 

периода след 2020 г.; отбелязва, при все 

това, че дългосрочното решение за 

намаляване емисиите от транспорта и 

гарантиране намаляването на търсенето 

на енергия и диверсифицирането на 

доставките е в алтернативните горива, 

особено в електрифицирането с 

електричество от възобновяеми 

източници и насърчаването на по-

устойчиви видове транспорт; 

150. отбелязва, че подобряването на 

стандартите за характеристиките на 

превозните средства и на горивната 

ефективност е от решаващо значение 

както за намаляване на зависимостта на 

ЕС от нефта, така и за намаляване на 

емисиите на парникови газове, и поради 

това призовава сектора, държавите 

членки и Комисията да продължат и да 

ускорят усилията си в тази област, като 

гарантират, в контекста на 

неотдавнашните скандали, че 

изпитването за емисии не само е 

точно, но и отразява реалните 

условия на управление на превозното 

средство; призовава Комисията да 

преразгледа стандартите за емисиите на 

CO2 за леките автомобили и за 

микробусите за периода след 2020 г.; 

отбелязва, при все това, че 

дългосрочното решение за намаляване 

на емисиите от транспорта и 

гарантиране на намаляването на 

търсенето на енергия и 

диверсифицирането на доставките е в 

алтернативните горива, особено в 

електрифицирането с електричество от 

възобновяеми източници и 

насърчаването на по-устойчиви видове 

транспорт; 
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Or. en 

 

 


