
 

AM\1081292BG.doc  PE573.403v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

9.12.2015 A8-0341/77 

Изменение  77 

Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

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 и, наред с 

другото, в интелигентни мрежи, 

системи за управление на 

потреблението и капацитет за 

съхранение на електроенергия, за да 

може да се реагира на увеличеното 

разпределено производство от 
възобновяеми енергийни източници; 

припомня, същевременно, колко е 

важно да се вземат под внимание 

технологиите, използващи правия 

ток с високо напрежение (HVDC), 

като средство за преодоляване на 

липсата на непроменливост на 

възобновяемите източници; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Изменение  78 

Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

Постигане на Европейски енергиен съюз 

2015/2113(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 140 

 

Предложение за резолюция Изменение 

140. подчертава, че ядрената 

енергетика следва да бъде 

подпомагана под всякаква форма от 

финансовите механизми на ЕС или от 

финансовите институции на ЕС; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  79 

Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

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; 

заличава се 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Изменение  80 

Дарио Тамбурано 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0341/2015 

Марек Юзеф Грубарчик 

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; 

заличава се 

Or. en 

 

 


