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11.1.2018 A8-0392/328 

Изменение  328 

Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, Такис 

Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Поради това е уместно да се 

определи обвързваща цел на Съюза за 

поне 27-процентов дял на енергията от 

възобновяеми източници. Държавите 

членки следва да определят своите 

приноси за постигането на тази цел 

като част от своите интегрирани 
национални планове в областта на 

климата и енергетиката в рамките 

на процеса на управление, определен в 

Регламент [относно управлението на 

Енергийния съюз]. 

(7) Поради това е уместно да се 

определи обвързваща цел на Съюза за 

поне 35-процентов дял на енергията от 

възобновяеми източници, придружена 

от национални обвързващи цели. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Изменение  329 

Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, Такис 

Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящата директива установява обща 

рамка за насърчаването на енергията от 

възобновяеми източници. С нея се 

задава обвързваща цел на Съюза за 

общия дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия през 

2030 г. Тя също установява правила 

относно финансовото подпомагане за 

електроенергията, произведена от 

възобновяеми източници, 

потреблението на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници и използването на енергия от 

възобновяеми източници в секторите на 

отоплението, охлаждането и транспорта, 

регионалното сътрудничество между 

държавите членки и с трети държави, 

гаранциите за произход, 

административните процедури и 

информацията и обучението. В нея са 

установени и критерии за устойчивост и 

за намаление на емисиите на парникови 

газове за биогоривата, нетранспортните 

течни горива от биомаса и 

газообразните и твърди горива от 

биомаса. 

Настоящата директива установява обща 

рамка за насърчаването на енергията от 

възобновяеми източници. С нея се 

задава обвързваща минимална цел на 

Съюза за общия дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия през 

2030 г. Тази цел на Съюза трябва да 

бъде постигната съвместно от 

държавите членки чрез обвързващи 

национални цели. Тя също установява 

правила относно финансовото 

подпомагане за електроенергията, 

произведена от възобновяеми 

източници, потреблението на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници, общностите за енергия от 

възобновяеми източници и 

използването на енергия от 

възобновяеми източници в секторите на 

отоплението, охлаждането и транспорта, 

регионалното сътрудничество между 

държавите членки и с трети държави, 

гаранциите за произход, 

административните процедури и 

информацията, обучението и достъпа 

до електропреносната мрежа и 

инфраструктурата за отопление и 

охлаждане за енергия от 

възобновяеми източници. В нея са 
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установени и критерии за устойчивост и 

за намаление на емисиите на парникови 

газове за биогоривата, нетранспортните 

течни горива от биомаса и 

газообразните и твърди горива от 

биомаса. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Изменение  330 

Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, Такис 

Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 3 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Обвързваща обща цел на Съюза за 

2030 г. 

Обвързваща обща цел на Съюза и 

обвързващи цели на национално 

равнище за 2030 г. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Изменение  331 

Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, Такис 

Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки колективно 

осигуряват постигането през 2030 г. 

на поне 27-процентен дял на енергията 

от възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия в Съюза. 

1. Всяка държава членка 

гарантира, че делът на енергията от 

възобновяеми източници, изчислен в 

съответствие с настоящата 

директива, в брутното крайно 

потребление на енергия през 2030 г. е 

най-малко равностоен на 

националната ѝ обща цел за дела на 

енергията от възобновяеми източници 

през тази година, както е посочено в 

четвъртата колона на таблицата, 

включена в част А от приложение I. 

Тези обвързващи национални общи 

цели съответстват на обвързващата 

цел на Съюза за най-малко 45-

процентен дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия в Съюза 

през 2030 г. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Изменение  332 

Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, Такис 

Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Съответните приноси на 

държавите членки за постигането на 

тази обща цел за 2030 г. се определят 

и нотифицират до Комисията в 

рамките на техните интегрирани 

национални планове в областта на 

енергетиката и климата в 

съответствие с членове 3 – 5 и 

членове 9 – 11 от Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз]. 

заличава се 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Изменение  333 

Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Корнелия Ернст, Такис 

Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията ще подкрепя 

високоамбициозните начинания на 

държавите членки чрез благоприятна за 

осъществимостта рамка, включваща 

засилено използване на фондове на 

Съюза, по-специално на финансови 

инструменти, особено с оглед 

намаляване на цената на капитала за 

проекти за енергия от възобновяеми 

източници. 

4. Комисията ще подкрепя 

високоамбициозните начинания на 

държавите членки чрез благоприятна за 

осъществимостта рамка, включваща 

засилено използване на фондове на 

Съюза, особено с оглед на намаляване 

на цената на капитала за проекти за 

енергия от възобновяеми източници. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Изменение  334 

Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Катержина Конечна, Корнелия 

Ернст, Иржи Мащалка, Такис Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Държавите членки трябва да 

се стремят да насърчават 

създаването на качествени работни 

места в сектора. За тази цел 

държавите членки разработват 

заедно със социалните партньори 

глобална стратегия за обучение и 

развитие на умения в сектора на 

енергията от възобновяеми 

източници. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Изменение  335 

Палома Лопес Бермехо, Корнелия Ернст, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

14. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответсствие с член 32 за 

установяване на правилата за 

мониторинга и функционирането на 

системата, въведена с настоящия член. 

14. Държавите членки извършват 

оценка и докладват на всеки две 

години за функционирането на своите 

схеми за гаранции за произход. Тези 

доклади се оповестяват публично и 

включват независима оценка на 

техния принос за развитието на 

потреблението на енергия от 

възобновяеми източници. Комисията 

се оправомощава да приема делегирани 

актове в съответствие с член 32 за 

установяване на правилата за 

мониторинга и функционирането на 

системата, въведена с настоящия член. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Изменение  336 

Палома Лопес Бермехо, Корнелия Ернст, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0392/2017 

Хосе Бланко Лопес 

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Предложение за директива 

Приложение I – част A 

Текст, предложен от Комисията 

Национални общи цели за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия през 2020 г.1 

А. Национални общи цели 

 Дял на енергията от 

възобновяеми източници в 

брутното крайно потребление 

на енергия, 2005 г. (S2005) 

Дял на енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно 

потребление на енергия, 2020 г. (S2020) 

Белгия 2,2 % 13 % 

България 9,4 % 16 % 

Чешка 

република 

6,1 % 13 % 

Дания 17,0 % 30 % 

Германия 5,8 % 18 % 

Естония 18,0 % 25 % 

Ирландия 3,1 % 16 % 

Гърция 6,9 % 18 % 

Испания 8,7 % 20 % 

Франция 10,3 % 23 % 

Хърватия 12,6%  20 %  

Италия 5,2 % 17 % 

Кипър 2,9 % 13 % 

Латвия 32,6 % 40 % 

Литва 15,0 % 23 % 

Люксембург 0,9 % 11 % 

Унгария 4,3 % 13 % 

Малта 0,0 % 10 % 

Нидерландия 2,4 % 14  % 

Австрия 23,3 % 34 % 

                                                 
1 Следва да се подчертае, че с оглед на постигането на националните цели, посочени в настоящото 

приложение, в насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда се отбелязва 

постоянната необходимост от национални механизми за подпомагане на енергията от 

възобновяеми източници. 
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Полша 7,2 % 15 % 

Португалия 20,5 % 31 % 

Румъния 17,8 % 24 % 

Словения 16,0 % 25 % 

Словашка 

република 

6,7 % 14 % 

Финландия 28,5 % 38 % 

Швеция 39,8 % 49% 

Обединено 

кралство 

1,3 % 15 % 

 

Изменение 

Национални общи цели за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия през 2030 г.1 

А. Национални общи цели 

 Дял на енергията от 

възобновяеми източници в 

брутното крайно потребление на 

енергия, 2005 г. (S2005) 

Дял на енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно 

потребление на енергия, 2030 г. 

(S2030) 

Белгия 2,2% 26% 

България 9,4% 29% 

Чешка 

република 6,1% 26% 

Дания 17,0% 45% 

Германия 5,8% 34% 

Естония 18,0% 38% 

Ирландия 3,1% 33% 

Гърция 6,9% 33% 

Испания 8,7% 36% 

Франция 10,3% 38% 

Хърватия   12,6%   34% 

Италия 5,2% 32% 

Кипър 2,9% 27% 

Латвия 32,6% 52% 

Литва 15,0% 38% 

Люксембург 0,9% 24% 

Унгария 4,3% 27% 

Малта 0,0% 28% 

Нидерландия 2,4% 29% 

Австрия 23,3% 48% 

Полша 7,2% 28% 

Португалия 20,5% 46% 

                                                 
1 Следва да се подчертае, че с оглед на постигането на националните цели, посочени в настоящото 

приложение, в насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда се отбелязва 

постоянната необходимост от национални механизми за подпомагане на енергията от 

възобновяеми източници. 
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Румъния 17,8% 39% 

Словения 16,0% 38% 

Словашка 

република 6,7% 27% 

Финландия 28,5% 50% 

Швеция 39,8% 63% 

Обединено 

кралство 1,3% 32% 

Or. en 

 

 


