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9.12.2015 A8-0341/67 

Изменение  67 

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 

Позоваване 40 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид своята резолюция 

от 15 декември 2015 г. относно 

постигането на целта от 10% 

междусистемна електроенергийна 

свързаност – подготвяне на 

европейската електроенергийна 

мрежа за 2020 г.
1
, 

 

__________________________________ 

1
 Приети текстове, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Изменение  68 

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 58 

 

Предложение за резолюция Изменение 

58. подчертава, че е необходимо 

спешното съставяне на един добре 

разработен бъдещ модел на пазара на 

електроенергия в ЕС и че той трябва да 

се стреми към насърчаване на 

необходимите инвестиции за 

гарантиране на доставките в 

дългосрочен план и към по-добре 

пазарно ориентирано и оптимизирано 
от гледна точка на сигурността на 

мрежите интегриране на възобновяеми 

енергийни източници, като се вземе 

изцяло предвид променящият се 

характер на предлагането и търсенето на 

енергия, включително засиленото 

навлизане на микропроизводството, 

технологиите за отговаряне на 

търсенето и все по-нарастващият дял на 

възобновяемата енергия; в тази връзка 

отбелязва необходимостта от общи 

стандарти за интелигентни мрежи като 

ключов елемент за осигуряване на 

стабилни доставки и свободен поток на 

енергия през границите, като по този 

начин се допринася за постигането на 

енергийна сигурност; освен това 

подчертава ролята, която 

разработването на по-интелигентни 

енергийни мрежи и новите съоръжения 

за съхранение на енергия могат да 

играят за повишаване на равнището на 

58. подчертава, че е необходимо 

спешното съставяне на един добре 

разработен бъдещ модел на пазара на 

електроенергия в ЕС и че той трябва да 

се стреми към насърчаване на 

необходимите инвестиции за 

гарантиране на доставките в 

дългосрочен план и към оптимално 

интегриране на възобновяемите 

енергийни източници от гледна точка 

на стабилността на мрежите, като се 

вземе изцяло предвид променящият се 

характер на предлагането и търсенето на 

енергия, включително засиленото 

навлизане на микропроизводството, 

технологиите за отговаряне на 

търсенето и все по-нарастващият дял на 

възобновяемата енергия; в тази връзка 

отбелязва необходимостта от общи 

стандарти за интелигентни мрежи като 

ключов елемент за осигуряване на 

стабилни доставки и свободен поток на 

енергия през границите, като по този 

начин се допринася за постигането на 

енергийна сигурност; освен това 

подчертава ролята, която 

разработването на по-интелигентни 

енергийни мрежи и новите съоръжения 

за съхранение на енергия могат да 

играят за повишаване на равнището на 

възобновяеми енергийни източници 
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възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) в европейски мащаб и за 

гарантиране развитието на тази 

инфраструктура в съответствие с 

регионалните центрове за ВЕИ; 

(ВЕИ) в европейски мащаб и за 

гарантиране развитието на тази 

инфраструктура в съответствие с 

регионалните центрове за ВЕИ; 

Or. en 



 

AM\1081288BG.doc  PE573.403v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.12.2015 A8-0341/69 

Изменение  69 

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 59 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  59а. приветства своята резолюция от 

15 декември 2015 г. относно 

постигането на целта от 10% 

междусистемна електроенергийна 

свързаност – подготвяне на 

европейската електроенергийна 

мрежа за 2020 г., 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Изменение  70 

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 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 наред с 

другото и в национални, регионални и 

местни интелигентни мрежи, 

управление на енергопотреблението, 

както и в гъвкави технологии за 

производство на електроенергия / 

комбинирано производство на 

електроенергия и газ / комбинирано 

производство на електроенергия и 

топлоенергия, за да може да се подходи 

адекватно към усъвършенстваните 

възобновяеми енергийни източници и 

разпределеното производство; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Изменение  71 

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 107 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  107а. припомня, че ограничаването на 

повишаването на световната 

температура до средно 2° С не 

гарантира предотвратяването на 

значителните неблагоприятни 

климатични въздействия; 

подчертава, че постепенното 

прекратяване на въглеродните емисии 

до 2050 г. или скоро след това е 

необходимо, за да се запази 

разходоефективната тенденция на 

емисиите в световен мащаб, 

съвместима с целта под 2° С; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Изменение  72 

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 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 технологично 

неутрални политики, които отчитат 

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 води до увеличаване 

на разходите за енергия, енергийна 

бедност, деиндустриализация 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 политики, които да отчитат 

цялото свързано с темата 

законодателство и съответните цели на 

ЕС и да ги постигат на най-ниска за 
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цялото свързано с темата 

законодателство и съответните цели на 

ЕС и ги постигат на най-ниска за 

обществото цена; 

обществото цена; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Изменение  73 

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 139 

 

Предложение за резолюция Изменение 

139. отбелязва, че през 2014 г. ядрената 

енергия е осигурила 27 % от 

електроенергийния микс на ЕС и 

повече от половината от цялата 

енергия от нисковъглеродни 

източници на ЕС, както и че до 2050 

г. предстои да бъдат изведени от 

експлоатация 130 от общо 132 

атомни електроцентрали в ЕС, 

оставяйки огромна празнина в 

нисковъглеродната базова 

електроенергия в електроенергийния 

микс на ЕС; признава, че макар и 

някои държави членки да са решили 

да се откажат от ядрената енергия, 

други държави членки се стремят да 

развият нова такава с цел изпълнение 

на националните и европейските цели 

в областта на енергетиката и 

климата, и призовава Комисията да 

гарантира осигуряването от страна 

на ЕС на благоприятна рамка за тези 

държави членки, които желаят да 

развият нова ядрена енергетика с 

тази цел, в обхвата на правилата на 

ЕС за вътрешния пазар и 

конкуренцията; 

139. отбелязва, че през 2013 г. делът на 

електроенергията от възобновяеми 

източници е бил 26% от общото 

брутно количество електроенергия в 

ЕС; отбелязва, че през периода от 

1990 г. до 2012 г. общото производство 

на електроенергия от възобновяеми 

източни е нараснало с 177%; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Изменение  74 

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 141 

 

Предложение за резолюция Изменение 

141. отбелязва, че ядрената енергия е 

един от най-важните дялове на 

европейската енергийна система, 

осигуряваща по-ниски емисии на CO2 

и същевременно ограничаваща 

зависимостта от внос, гарантирайки 

стабилно производство на 

електроенергия, което може да 

обслужва вътрешния пазар и да 

осигурява солидна основа за енергийна 

система, в която да бъдат 

постепенно въведени възобновяемите 

енергии; 

141. отбелязва, че ядрената енергия се 

урежда от Договора за създаване на 

Европейската общност за атомна 

енергия (Евратом); припомня, че 

ролята на Парламента в процеса на 

вземане на решения в рамките на 

Евратом е ограничена, тъй като той 

има само консултативни 

правомощия; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Изменение  75 

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 142 

 

Предложение за резолюция Изменение 

142. призовава държавите членки, 

които постепенно премахват 

ядрената енергия, да гарантират, че 

тя се заменя с начин за производство 

на енергия, който да може да осигури 

съразмерно същите доставки на 

енергия, както и да допринесе за 

стабилизиране на общата система за 

производство и разпределение; 

142. припомня писмената декларация 

на Комисията от 2003 г. и 

препоръката на Комисията от 24 

октомври 2006 г. (2006/851/Евратом) 

относно извеждането от 

експлоатация на ядрени съоръжения, 

която гласи, че „за всички ядрени 

съоръжения следва да се предпочита 

отделен фонд с подходящ контрол 

върху разумното използване“, и 

призовава Комисията да приложи 

този подход в правно задължителен 

акт; 

Or. en 

 

 


