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Изменение  249 

Андраш Дюрк, Алгирдас Саударгас 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Измерения на енергийния съюз заличава се 

Or. en 

 

Изменение  250 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Измерения на енергийния съюз Всички измерения на енергийния съюз 

Or. en 

 

Изменение  251 

Андраш Дюрк, Херберт Ройл, Алгирдас Саударгас 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 енергийна сигурност, солидарност и 

доверие 

Or. en 

 

Изменение  252 

Джанлука Буонано 
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Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“, 

1. взема под внимание Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“, 

Or. it 

 

Изменение  253 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика 

по въпросите на изменението на 

климата“, 

1. взема под внимание Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз“ и 

факта, че рамката ще трябва да бъде 

подробно определена в рамките на 

конкретно законодателство през 

следващите години с пълноправното 

участие на Европейския парламент 

като съзаконодател; 

Or. fr 

 

Изменение  254 

Мигел Урбан Креспо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

1. изразява скептично мнение 

относно Съобщението на Комисията, 

озаглавено „Рамкова стратегия за 

устойчив енергиен съюз с ориентирана 
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въпросите на изменението на климата“, към бъдещето политика по въпросите на 

изменението на климата“, тъй като в 

него не се дава приоритет на 

основните предизвикателства, пред 

които е изправен ЕС, що се отнася до 

задоволяване на съществуващите 

нужди от енергия на големия процент 

градско и селско население, засегнато 

от енергийна бедност, или на 

спешната необходимост от 

извършване на енергиен преход от 

настоящия модел на зависимост от 

замърсяващи технологии към модел, 

основан на използването на 

възобновяеми източници; 

Or. es 

 

Изменение  255 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“, 

1. отхвърля Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“, 

Or. fr 

 

Изменение  256 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, Павел Теличка, Гербен-Ян Гербранди, 

Фредрик Федерлей, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

1. приветства Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 
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стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“, 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“; 

отбелязва петте стълба на 

енергийния съюз, очертани от 

Комисията; настоява, че 

политиките, провеждани в 

съответствие с тези стълбове, 

трябва винаги да способстват за 

гарантиране на сигурност на 

енергийните доставки, 

декарбонизация и дългосрочна 

устойчивост на икономиката, както 

и за предоставяне на достъпни и 

конкурентни енергийни цени; 

Or. en 

 

Изменение  257 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“, 

1. приветства Съобщението на 

Комисията, озаглавено „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз с 

ориентирана към бъдещето политика по 

въпросите на изменението на климата“, 

отбелязва, че енергийна сигурност, 

конкурентоспособност и 

устойчивост, които са еднакви в 

рамките на напълно интегриран 

енергиен пазар, представляват 

основните стълбове за създаване на 

енергиен съюз, който може да бъде 

постигнат чрез ограничаване и 

намаляване на търсенето на енергия, 

разработване и интегриране на 

устойчиви енергийни източници, 

обединяване на ресурси, свързване на 

мрежи, разработване на 

интелигентни мрежи, гарантиране 

на единно регулиране на енергийния 
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пазар и установяване на единни 

преговорни позиции спрямо трети 

държави чрез засилени мерки на 

равнище ЕС и по-единни и по-добре 

координирани национални политики и 

действия; 

Or. en 

 

Изменение  258 

Флавио Дзанонато, Дан Ника, Карлуш Зориню, Едуар Мартен, Мартина Вернер, 

Патриция Тоя, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, Соледад Кабесон Руис, 

Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Мирослав Похе, 

Паул Танг, Катлен Ван Бремпт, Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. подчертава, че енергийният съюз 

следва да приеме всеобхватен подход, 

насочен към измерения, като 

постигане на напълно интегриран 

вътрешен енергиен пазар, сигурност 

на енергийните доставки, 

ограничаване на енергийното търсене, 

декарбонизация на енергийния микс, 

основаващ се преди всичко на 

възобновяеми енергийни източници, и 

научни изследвания и иновации, 

насочени към постигането на 

лидерски позиции в областта на 

енергийните технологии: изтъква, че 

европейските граждани следва да 

бъдат в центъра на политиките на 

енергийния съюз; призовава за 

прилагането на възходящи подходи и 

за признаването на значението на 

добре функционираща, ефективна и 

надеждна енергийна система на 

местно равнище; 

Or. en 
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Изменение  259 

Клод Тюрмес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. подчертава, че енергийният съюз, 

освен че гарантира сигурност на 

доставките, следва да възприеме 

всеобхватен подход, насочен към 

измеренията на основните стълбове, 

като например постигане на напълно 

интегриран вътрешен енергиен пазар, 

ограничаване на търсенето на 

енергия, декарбонизация на 

енергийния микс, основаващи се 

предимно на възобновяеми енергийни 

източници, и научни изследвания и 

иновации, насочени към постигането 

на лидерски позиции в областта на 

енергийните технологии; изтъква, че 

европейските граждани следва да 

бъдат в центъра на политиките на 

Европейския съюз и следва да им се 

предоставят сигурни, устойчиви и 

достъпни енергийни ресурси. 

Or. en 

 

Изменение  260 

Оле Лудвигсон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. признава, че завършването на 

вътрешния пазар, подобрената 

енергийна ефективност и 

използването на възобновяема енергия 

са от решаващо значение за 

намаляване на външната енергийна 

зависимост на ЕС и за увеличаването 

на сигурността на неговите 
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енергийни доставки. 

Or. en 

 

Изменение  261 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. целта на един устойчив енергиен 

съюз, основан на амбициозна 

политика в областта на климата, е 

да осигури на европейските 

потребители – домакинствата и 

предприятията – сигурно, устойчиво, 

конкурентоспособно и достъпно 

енергоснабдяване. За постигането на 

тази цел ще е необходимо основно 

преобразуване на енергийната 

система на Европа. 1 б 

 __________________ 

 1б COM (2015) 80 final „Рамкова 

стратегия за устойчив енергиен съюз 

с ориентирана към бъдещето 

политика по въпросите на 

изменението на климата“ 

Or. en 

 

Изменение  262 

Мортен Хелвег Петерсен, Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей, Филип Де 

Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. подчертава, че единственият 

начин да се постигне енергийна 
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сигурност, като същевременно се 

запазят достъпни цените на 

електроенергията и бъдат 

постигнат целите ни в областта на 

климата, е да се създаде устойчива 

енергийна среда, основана на висока 

степен на енергийна ефективност, 

енергия от възобновяеми източници и 

интелигентна инфраструктура; 

освен това подчертава, че трябва да 

се предприемат правилни действия 

днес, за да може да се осъществи 

този преход за бъдещите поколения; 

Or. en 

 

Изменение  263 

Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 

Лопес, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. споделя анализа на Комисията 

относно необходимостта от отказ 

от икономика, задвижвана от 

изкопаемите горива, при която 

енергията се основава на 

централизиран и ориентиран към 

предлагането подход, разчитащ на 

остарели технологии и неактуални 

бизнес модели; счита, че 

преминаването към нов енергиен 

модел трябва да бъде ускорено; поради 

това призовава за преразглеждане на 

целите за 2030 г., за да се повиши 

амбицията за целта за енергийна 

ефективност на 40% и целта за 

възобновяема енергия на 45% и те да 

бъдат изпълнени чрез обвързващи 

национални цели. 

Or. en 
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Изменение  264 

Бенд Бендсен, Шон Кели, Лудек Нидермайер, Петер Лизе, Карл-Хайнц Флоренц 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. повтаря ангажимента си по 

отношение на климатичните и 

енергийни цели за 2030 г.; 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%. 

Or. en 

 

Изменение  265 

Бернд Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. изтъква, че един енергиен съюз, 

създаден със силен политически 

ангажимент за насърчаване на 

енергийната ефективност и 

увеличаване на енергията от 

възобновяеми източници, трябва да се 

основава на амбициозни 

задължителни цели в тези области за 

периода до 2030 г.; изтъква, че 

Европейският парламент е настоял 

за тези цели; призовава за преглед на 

пакета „Климат и енергетика“ за 

2030 г., който трябва да се основава 

на обвързваща цел за 40% енергийна 

ефективност и обвързваща цел за 45% 

възобновяеми енергийни източници; 

Or. de 
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Изменение  266 

Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Гербен-Ян Гербранди, Фредрик 

Федерлей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. подчертава, че енергийната 

ефективност и възобновяемата 

енергия ще играят ключова роля за 

постигането на дългосрочната цел на 

ЕС за намаляване на емисиите с 80–

95% до 2050 г. по ефективен от гледна 

точка на разходите начин; като 

стъпка към постигането на тази цел 

ЕС трябва да продължи да се 

придържа към безусловната си цел от 

най-малко 40% намаляване на 

емисиите до 2030 г.; припомня, че 

енергийната ефективност, енергията 

от възобновяеми източници и 

интелигентната инфраструктура са 

удовлетворяващи всички участници 

варианти, тъй като те 

представляват най-бързият и най-

евтиният начин за гарантиране на 

нашата енергийна сигурност, като 

същевременно цените биват запазени 

достъпни, което ще подпомогне 

постигането на целите ни в 

областта на климата и създаването 

на милиони работни места в ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  267 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 a (ново) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 енергийна сигурност, солидарност и 

доверие 

Or. en 

 

Изменение  268 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава 

изграждането на съответните 

приоритетни коридори на 

енергийната инфраструктура, както 

е описано в приложение I към 

Регламента за трансевропейските 

енергийни мрежи (TEN-E) и част II на 

приложение I към Регламента 

относно Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ), като например южния 

газов коридор; 

2. призовава Комисията да предостави 

подкрепа за онези държави, които я 

търсят в диверсификацията на 

своите енергийни източници, 

доставчици и маршрути за доставка; 

Or. fr 

 

Изменение  269 

Марек Юзеф Грубарчик, Давид Бохдан Яцкевич 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 
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диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

 подчертава необходимостта от 

гарантиране на стабилна и 

предвидима регулаторна рамка, която 

да предоставя справедливо 

възнаграждение на активите и да 

позволява дългосрочни ангажименти, 

а това е необходимо за осигуряване на 

нови инвестиции в енергийна 

инфраструктура; 

Or. en 

 

Изменение  270 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

2. призовава държавите членки 

активно да се стремят да продължат 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 
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Or. it 

 

Изменение  271 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко 

Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава 

изграждането на съответните 

приоритетни коридори на 

енергийната инфраструктура, както 

е описано в приложение I към 

Регламента за трансевропейските 

енергийни мрежи (TEN-E) и част II на 

приложение I към Регламента 

относно Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ), като например южния 

газов коридор; 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи ограничаването 

на търсенето на енергия и 

диверсифицирането на доставките, за да 

се постигне целта за европейска 

икономика, захранвана основно с 

възобновяема енергия до 2050 г.; за 

тази цел призовава държавите членки 

бързо, навременно и правилно да 

изпълняват и прилагат европейското 

законодателство в областта на 

енергетиката, околната среда и 

изменението на климата; 

Or. en 

 

Изменение  272 

Мигел Урбан Креспо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава 

изграждането на съответните 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); 
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приоритетни коридори на 

енергийната инфраструктура, както 

е описано в приложение I към 

Регламента за трансевропейските 

енергийни мрежи (TEN-E) и част II на 

приложение I към Регламента 

относно Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ), като например южния 

газов коридор; 

Or. es 

 

Изменение  273 

Николай Бареков 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор и 

конкретно като приоритет 

изграждането на газопровода 

„Набуко“ и обезпечаването на 

доставки на газ от Иран, 

Азербайджан и Туркменистан в 

рамките на проекта „Набуко“, 

нефтопровода по маршрут от Турция 

през Гърция, България, Румъния и 

Унгария до Австрия;  

 

Or. bg 
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Изменение  274 

Бенд Бендсен, Петер Лизе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор и 

интегрирана мрежа в Северно море; 

Or. en 

 

Изменение  275 

Тонино Пицула 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ) и 
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например южния газов коридор; европейска стратегия за енергийна 

сигурност; 

Or. en 

 

Изменение  276 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ); 

Or. en 

 

Изменение  277 

Ева Каили 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 
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на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор, 

включително европейското ѝ 

разклонение – трансадриатическия 

газопровод; 

Or. en 

 

Изменение  278 

Мирослав Похе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор, и да 

улесни междусистемните връзки 

между съществуващите газови 

центрове с изградени газопроводи, 

като например „Ийстринг“; 

Or. en 

 

Изменение  279 

Павел Теличка, Филип Де Бакер 
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Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор, и да 

улесни междусистемните връзки 

между съществуващите газови 

центрове с изградени газопроводи, 

като например „Ийстринг“; 

Or. en 

 

Изменение  280 

Андраш Дюрк, Антонио Таяни, Кришианис Каринш, Алгирдас Саударгас 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

2. призовава Комисията и държавите 

членки активно да се стремят да 

продължат диверсифицирането на 

доставките (енергийни източници, 

доставчици и маршрути); за тази цел, 

призовава Комисията да насърчава 

изграждането на съответните 

приоритетни коридори на енергийната 

инфраструктура, както е описано в 

приложение I към Регламента за 

трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 
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свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор със 

специален акцент върху държавите 

членки с висока степен на 

зависимост; призовава Комисията да 

даде приоритет на съществуващия 

вътрешен капацитет, включително 

местни енергийни ресурси; 

Or. en 

 

Изменение  281 

Надин Морано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

призовава Комисията да даде 

приоритет на използването на 

местен производствен капацитет и 

на местни енергийни ресурси; 

Or. fr 

 

Изменение  282 

Кора ван Нювенхойзен, Хуан Карлос Хираута Видал, Фредрик Федерлей, Филип 

Де Бакер, Ян Хойтема 
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Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи 

диверсифицирането на доставките 

(енергийни източници, доставчици и 

маршрути); за тази цел, призовава 

Комисията да насърчава изграждането 

на съответните приоритетни коридори 

на енергийната инфраструктура, както е 

описано в приложение I към Регламента 

за трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

2. призовава Комисията активно да се 

стреми да продължи по-устойчиви и 

конкурентоспособни цени на 

енергията за европейските граждани 

и предприятия и диверсифициране на 

доставките (енергийни източници, 

доставчици и маршрути) за тази цел, 

призовава Комисията да насърчава 

изграждането на съответните 

приоритетни коридори на енергийната 

инфраструктура, както е описано в 

приложение I към Регламента за 

трансевропейските енергийни мрежи 

(TEN-E) и част II на приложение I към 

Регламента относно Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), като 

например южния газов коридор; 

Or. en 

 

Изменение  283 

Адина-Йоана Вълян 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 – параграф 2 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. признава, че действително 

взаимосвързан вътрешен енергиен 

пазар с множество входни пунктове и 

обратни потоци може да бъде 

създаден единствено посредством 

пълно взаимно свързване на неговите 

газови мрежи, чрез изграждане на 

центрове за втечнен природен газ в 

Южна и Източна Европа, чрез 

завършване на газовия коридор Север–

Юг и на южния газов коридор и чрез 

допълнително развитие на местното 

производство; поради това призовава 

за ускорено развитие на 
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междусистемните връзки и проекти, 

насочени към диверсифициране на 

източниците на доставки, вече 

включени в стратегията за енергийна 

сигурност. 

Or. en 

 

Изменение  284 

Адина-Йоана Вълян 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. призовава да се даде приоритет на 

разработването на капацитет за 

втечнен природен газ и местно 

производство в страните от 

Средиземноморието и в Югоизточна 

Европа, както и за свързване на 

държавите без излаз на море в 

Централна Европа с тези нови 

мощности с цел диверсифициране на 

източниците на доставки в тези 

региони; отбелязва, че това ще даде 

възможност за конкуренция между 

различни доставчици на газ и ще 

замени вноса на обеми природен газ по 

договори, включващи индексация в 

зависимост от цените на нефта, 

като по този начин ще постави 

държавите членки в по-силна позиция 

при договаряне. 

Or. en 

 

Изменение  285 

Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 

Лопес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 2a. признава, че проектите, които 

понастоящем са включени в списъка 

на проектите от общ интерес, не са 

достатъчни за постигане на целта за 

европейска междусистемна енергийна 

свързаност между Пиренейския 

полуостров и останалата част на 

Европа; настоятелно призовава 

регионалната група за TEN-E и 

Комисията да определят 

допълнителни проекти, които да 

бъдат включени в предстоящия 

списък на проектите от общ интерес 

за 2015 г. с цел значително 

увеличаване на капацитета между 

Испания и Франция; 

Or. en 

 

Изменение  286 

Ева Каили 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. подчертава, че 

трансадриатическият газопровод 

(ТАГ) ще улесни целта на ЕС за 

диверсификация на доставките на газ 

за държавите членки и държавите от 

енергийната общност в Югоизточна 

Европа; признава, че реализацията на 

ТАГ ще стимулира разработването 

на нова енергийна инфраструктура, 

интеграцията на енергийните мрежи 

и завършването на вътрешния 

енергиен пазар; 

Or. en 

 



 

AM\1065517BG.doc 25/150 PE560.739v01-00 

 BG 

Изменение  287 

Иън Дънкан, Ашли Фокс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. подчертава, че енергийни 

инфраструктурни проекти, като 

например електропреносната мрежа 

в Северно море, следва да се развиват 

по координиран, регионален подход, 

основаващ се на 

междуправителствени споразумения, 

произтичащи от общи регионални 

стратегии; тези стратегии следва да 

определят ясни цели на проекта, да 

създадат ефективни регулаторни 

рамки, обхващащи интереси по 

отношение на собствеността на 

преноса и производството, и да 

определят нови пазарни правила, 

които да улесняват търговията с 

променливи енергоизточници във 

взаимосвързаните пазари; 

Or. en 

 

Изменение  288 

Оле Лудвигсон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството на 

ЕС и с приоритетите на ЕС в областта 

на енергийната сигурност; 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие с дългосрочните цели в 

областта на климата, със 

законодателството на ЕС и с 

приоритетите на ЕС в областта на 

енергийната сигурност; 
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Or. en 

 

Изменение  289 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството 

на ЕС и с приоритетите на ЕС в 

областта на енергийната сигурност; 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие с дългосрочните 

ангажименти за декарбонизация на 

ЕС и със законодателството на ЕС в 

областта на околната среда и друго 

съответно законодателство; 

призовава Комисията да обмисли 

инвестиции с цел ограничаване на 

търсенето на енергия, по-специално в 

сградите, като инфраструктурни 

инвестиции 

Or. en 

 

Изменение  290 

Бенд Бендсен, Шон Кели, Лудек Нидермайер, Петер Лизе, Карл-Хайнц Флоренц 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството на 

ЕС и с приоритетите на ЕС в областта 

на енергийната сигурност; 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството на 

ЕС и с приоритетите на ЕС в областта 

на енергийната сигурност и призовава 
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Комисията да обмисли инвестиции, 

които да ограничат търсенето на 

енергия, например в обновяването на 

сградния фонд, като проекти, 

отговарящи на условията за 

финансиране; 

Or. en 

 

Изменение  291 

Владимир Манка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството на 

ЕС и с приоритетите на ЕС в областта 

на енергийната сигурност; 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството на 

ЕС и с приоритетите на ЕС в областта 

на енергийната сигурност; призовава 

Комисията да обмисли инвестиции с 

цел ограничаване на търсенето на 

енергия, по-специално в сградите, 

като инфраструктурни инвестиции 

Or. en 

 

Изменение  292 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Пиерникола Педичини, Марко 

Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните доставки, трябва да бъдат 
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доставчиците и маршрутите, трябва 

да бъдат в пълно съответствие със 

законодателството на ЕС и с 

приоритетите на ЕС в областта на 

енергийната сигурност; 

в пълно съответствие със 

законодателството на ЕС в областта 

на климата, енергетиката и 

държавните помощи, с приоритетите 

на ЕС в областта на енергийната 

сигурност и с целите на Енергийната 

пътна карта на ЕС за периода до 

2050 г.; 

Or. en 

 

Изменение  293 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството 

на ЕС и с приоритетите на ЕС в 

областта на енергийната сигурност; 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие с желанията на 

съответните държави; 

Or. fr 

 

Изменение  294 

Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза 

Грифин, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Паул Танг, Катлен Ван Бремпт, Мирослав Похе, Миапетра Кумпула-

Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 
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маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството на 

ЕС и с приоритетите на ЕС в областта 

на енергийната сигурност; 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството на 

ЕС и с приоритетите на ЕС в областта 

на енергийната сигурност при 

гарантиране на високо и ефикасно 

използване на вече съществуващите 

енергийни инфраструктури; 

Or. en 

 

Изменение  295 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, Павел Теличка, Гербен-Ян Гербранди, 

Фредрик Федерлей, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството на 

ЕС и с приоритетите на ЕС в областта 

на енергийната сигурност; 

3. подчертава, че всички 

инфраструктурни проекти на ЕС, 

насочени към разнообразяване на 

енергийните източници, доставчиците и 

маршрутите, трябва да бъдат в пълно 

съответствие със законодателството на 

ЕС и с приоритетите на ЕС в областта 

на енергийната сигурност; счита, че 

разработването на възобновяеми 

енергийни източници е от основно 

значение за енергийния съюз, предвид 

разходите за енергия; подчертава 

значението на развитието на 

трансгранични инфраструктури и на 

засилването на научните изследвания 

и иновациите при разработването на 

интелигентни електропреносни 

мрежи и на нови решения за 

съхраняване на енергия, както и на 

гъвкави технологии за производство с 

оглед на интегрирането на 

възобновяемите енергийни 

източници; 

Or. en 
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Изменение  296 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. призовава институциите и 

държавите – членки на ЕС, да 

признаят инвестициите в 

енергийната ефективност, особено 

при строителството, като 

инвестиции в инфраструктурата; 

Or. en 

 

Изменение  297 

Йежи Бузек, Марек Юзеф Грубарчик, Андраш Дюрк, Владимир Уручев, Барбара 

Капел, Кришианис Каринш, Януш Левандовски, Адина-Йоана Вълян, Адам 

Герек, Херберт Ройл, Кристиян Елер, Хена Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. подчертава, че добре развита и 

напълно интегрирана 

инфраструктура, която дава 

възможност за засилена 

диверсификация на доставките и на 

трансграничните потоци, е 

жизненоважна за гарантиране на 

сигурност на доставките в нормални 

и в извънредни условия и за доставяне 

на енергия от конкурентни 

източници на потребителите в целия 

Европейски съюз и в енергийната 

общност; 

Or. en 

 

Изменение  298 

Йежи Бузек, Антонио Таяни, Марек Юзеф Грубарчик, Андраш Дюрк, Владимир 
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Уручев, Барбара Капел, Кришианис Каринш, Януш Левандовски, Адина-Йоана 

Вълян, Адам Герек, Херберт Ройл, Кристиян Елер, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. подкрепя действия, насочени към 

разработване на стратегически 

енергийни партньорства с ключови 

държави производителки, които 

понастоящем доставят газ за ЕС или 

могат да доставят в бъдеще; 

приканва Комисията да засили 

диалога с Норвегия и с държавите 

производителки от зоните на 

Южния газов коридор, Северна 

Африка и Източното 

Средиземноморие и да обърне 

специално внимание на други държави 

производителки на втечнен природен 

газ, като например, наред с другите, 

САЩ, Канада и Австралия; 

Or. en 

 

Изменение  299 

Марек Юзеф Грубарчик, Давид Бохдан Яцкевич 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. подкрепя действия, насочени към 

разработване на стратегически 

енергийни партньорства с ключови 

държави производителки, които 

понастоящем доставят газ за ЕС или 

могат да доставят в бъдеще; 

приканва Комисията да засили 

диалога с Норвегия и с държавите 

производителки от зоните на 

Южния газов коридор, Северна 

Африка и Източното 

Средиземноморие; и да обърне 
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специално внимание на други държави 

производителки, като например 

САЩ, Канада и Австралия и други 

производители на втечнен природен 

газ; 

Or. en 

 

Изменение  300 

Зигмантас Балчитис 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. подчертава, че европейският 

енергиен пазар следва да бъде 

установен на най-полезната от 

икономическа гледна точка база, тъй 

като в действителност липсва 

координация на действията на 

държавите членки що се отнася до 

решенията да бъдат изпълнявани 

национални енергийни проекти, 

които биха могли да окажат 

отрицателно влияние върху 

енергийната сигурност и 

конкурентоспособността в друга 

държава членка; счита, че 

националните енергийни проекти, 

които държавите членки 

възнамеряват да изпълняват, следва 

да бъдат оценявани в контекста на 

гарантирането на енергийната 

сигурност в съответния регион и в ЕС 

като цяло;  
 

Or. lt 

Изменение  301 

Бенд Бендсен, Шон Кели, Лудек Нидермайер, Петер Лизе, Карл-Хайнц Флоренц 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 3a. потвърждава отново 

ангажимента си за постигане на 

целта за постигане на пазар с 10% 

взаимосвързаност с цел завършване на 

вътрешния енергиен пазар на ЕС; 

като признава значението на 

постигането на количествена цел за 

взаимосвързаност чрез гарантиране 

на наличието на съществуващата 

национална и трансгранична 

инфраструктура, за да се гарантира 

ефективно използване на европейски 

енергийни източници и по-голяма 

сигурност на доставките; 

Or. en 

 

Изменение  302 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. счита, че развитието на 

енергийната инфраструктура с цел 

гарантиране на непрекъснатост и 

сигурност на доставките в ЕС следва 

да бъде изпълнявано без политически 

предразсъдъци и оценявано въз основа 

на нейната разходна ефективност и 

сигурност на доставките; 

Or. it 

 

Изменение  303 

Бернд Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 3a. призовава Комисията да повиши 

степента на сигурност на 

информационните технологии и на 

защита на стратегическата 

енергийна инфраструктура, особено с 

оглед на развитието на 

промишленото производство и на 

нарастващата роля на ИКТ в 

енергийния сектор; 

Or. de 

 

Изменение  304 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, 

Жуан Ферейра 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. подчертава, че доставчиците на 

енергия от трети държави трябва да 

са предмет на достиженията на 

правото на ЕС докато извършват 

дейност на общия пазар, и призовава 

Комисията да прилага правото на ЕС 

с всички налични средства, за да 

позволи на енергийния поток да се 

движи свободно в ЕС и да се 

предотвратят изкривяванията в 

рамките на вътрешния пазар; 

4. подчертава необходимостта от 

активно укрепване на 

сътрудничеството с партньорите на 

ЕС и признава важната роля на 

международното сътрудничество в 

областта на енергетиката, особено в 

областта на енергийната сигурност; 

в това отношение подчертава, че 

всички междуправителствени 

споразумения трябва да се основават 

на принципа на взаимно уважение с 

участващите трети държави; 

Or. en 

 

Изменение  305 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 
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Предложение за резолюция Изменение 

4. подчертава, че доставчиците на 

енергия от трети държави трябва да са 

предмет на достиженията на правото 

на ЕС докато извършват дейност на 

общия пазар, и призовава Комисията 

да прилага правото на ЕС с всички 

налични средства, за да позволи на 

енергийния поток да се движи 

свободно в ЕС и да се предотвратят 

изкривяванията в рамките на 

вътрешния пазар; 

4. Подчертава факта, че доставчиците 

на енергия от трети държави трябва да 

са предмет на националното 

законодателство, докато извършват 

дейност на даден национален пазар;  

Or. fr 

 

Изменение  306 

Бенд Бендсен, Шон Кели 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. подчертава, че доставчиците на 

енергия от трети държави трябва да са 

предмет на достиженията на правото на 

ЕС докато извършват дейност на общия 

пазар, и призовава Комисията да 

прилага правото на ЕС с всички 

налични средства, за да позволи на 

енергийния поток да се движи свободно 

в ЕС и да се предотвратят 

изкривяванията в рамките на вътрешния 

пазар; 

4. подчертава, че доставчиците на 

енергия от трети държави трябва да са 

предмет на достиженията на правото на 

ЕС докато извършват дейност на общия 

пазар, и призовава Комисията да 

гарантира управлението на правото на 

ЕС, за да позволи на енергийния поток 

да се движи свободно в ЕС и да се 

предотвратят изкривяванията в рамките 

на вътрешния пазар; 

Or. en 

 

Изменение  307 

Филип Де Бакер, Фредрик Федерлей, Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 
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Предложение за резолюция Изменение 

4. подчертава, че доставчиците на 

енергия от трети държави трябва да са 

предмет на достиженията на правото на 

ЕС докато извършват дейност на общия 

пазар, и призовава Комисията да 

прилага правото на ЕС с всички 

налични средства, за да позволи на 

енергийния поток да се движи свободно 

в ЕС и да се предотвратят 

изкривяванията в рамките на вътрешния 

пазар; 

4. подчертава, че доставчиците на 

енергия от трети държави трябва да са 

предмет на достиженията на правото на 

ЕС докато извършват дейност на общия 

пазар, по-специално 

законодателството на ЕС в областта 

на конкуренцията и на държавните 

помощи, и призовава Комисията да 

прилага правото на ЕС с всички 

налични средства, за да позволи на 

енергийния поток да се движи свободно 

в ЕС и да се предотвратят 

изкривяванията в рамките на вътрешния 

пазар; 

Or. en 

 

Изменение  308 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки 

от вътрешния енергиен пазар, както 

стана ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази 

връзка призовава Комисията да 

извършва такива изпитвания на всеки 

две години; 

5. подчертава, че е от изключително 

значение да се сложи край на 

енергийната зависимост на някои 

държави членки, както стана ясно от 

газовите стрес тестове, провеждани от 

Комисията; 

Or. fr 

 

Изменение  309 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 
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Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години; 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки 

региони от европейските газо- и 

електропреносни мрежи, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години; 

счита, че ЕС следва да помогне 

приоритетно на най-уязвимите 

държави да диверсифицират своите 

източници и маршрути за доставка; 

Or. en 

 

Изменение  310 

Владимир Уручев 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години; 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години; 

във връзка с това призовава 

държавите членки и Комисията да 

изпълнят незабавно препоръките 

относно стрес тестове на газовата 

система; 

Or. en 

 

Изменение  311 

Андраш Дюрк, Алгирдас Саударгас, Хена Виркунен 
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Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години; 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания редовно; 

Or. en 

 

Изменение  312 

Ева Каили 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години; 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки, 

по-специално тези с островни 

региони, от вътрешния енергиен пазар, 

както стана ясно от газовите стрес 

тестове, провеждани от Комисията; в 

тази връзка призовава Комисията да 

извършва такива изпитвания на всеки 

две години; 

Or. en 

 

Изменение  313 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 
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Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години; 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години 

и да въведе мерки за намаляване на 

търсенето на енергия, с цел да се 

допринесе за насърчаване на достъпа 

до енергия за всички граждани; 

Or. en 

 

Изменение  314 

Мортен Хелвег Петерсен, Павел Теличка, Ангелика Млинар, Фредрик Федерлей, 

Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години; 

5. подчертава, че е от решаващо 

значение за ЕС да сложи край на 

изолацията на някои държави членки от 

вътрешния енергиен пазар, както стана 

ясно от газовите стрес тестове, 

провеждани от Комисията; в тази връзка 

призовава Комисията да извършва 

такива изпитвания на всеки две години; 

препоръчва на Комисията да обмисли 

провеждането на „стрес тестове в 

областта на енергетиката“, за да се 

изгради представа за устойчивостта 

на положението на целия енергиен 

пазар; подчертава, че тези стрес 

тестове следва да определят по-

специално статута, капацитета и 

дълготрайността на цялата 

национална преносна мрежа, както и 

степента на взаимосвързаност и 

трансграничния капацитет, и че 
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последващите препоръки въз основа 

на тези стрес тестове трябва да 

включват пълни оценки на 

въздействието на националните 

планове и на целите на Съюза по 

всяка произтичаща от тях точка за 

действие; 

Or. en 

 

Изменение  315 

Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Фредрик Федерлей, Хуан Карлос Хираута 

Видал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. подчертава, че инфраструктурни 

проекти, като например 

синхронизирането на енергийните 

системи на балтийските държави с 

европейската електроенергийна 

система, които решават проблема с 

„енергийните острови“, са проекти 

от стратегическо значение за 

енергийния съюз; 

Or. en 

 

Изменение  316 

Роландас Паксас 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6б. призовава за премахване на 

„енергийните острови в ЕС“, което 

първоначално беше предвидено да 

приключи в 2015 г.; следователно 

поддържа своето мнение, че 

разработването на енергийни 
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междусистемни връзки, за да се 

сложи край на изолацията на всяка 

държава членка и да се гарантира 

синхронно функциониране на 

държавите членки в рамките на 

европейските континентални мрежи, 

е задължително; 

Or. en 

 

Изменение  317 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че 

държавите членки трябва да се 

координират със своите съседи и да 

си сътрудничат в това отношение с 

тях при разработването на своите 

политики в областта на 

енергетиката; призовава Комисията, 

във връзка с това, да проучи по какъв 

начин настоящата организация на 

националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при 

извънредни ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  318 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 
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Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да 

проучи по какъв начин настоящата 

организация на националните 

превантивни мерки и на мерките за 

реагиране при извънредни ситуации 

може да бъде рационализирана както на 

регионално равнище, така и на равнище 

ЕС; 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз държавите членки трябва 

да се координират със своите съседи и 

да си сътрудничат с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на сигурността на 

енергийните доставки; призовава 

Комисията да проучи по какъв начин 

националните превантивни мерки и на 

мерките за реагиране при извънредни 

ситуации, включително мерките за 

енергийна ефективност, може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС, как би 

могла да се укрепи съгласуваността 

на тези мерки и как биха могли да 

бъдат сведени до минимум 

смущенията на пазара; подкрепя 

използването на единна, насочена към 

бъдещето и надеждна европейска 

методология за оценка на 

адекватността на системата и гледа 

благосклонно на идеята за регионални 

оценки на адекватността на 

системата; изразява съжаление във 

връзка с въвеждането на национални 

механизми за финансиране на 

капацитета, които водят до 

смущения на пазара и които 

затвърждават финансирането на 

стари, замърсяващи и неефективни 

производствени мощности; 

Or. en 

 

Изменение  319 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 
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енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-належащият 

проблем и че държавите членки трябва 

да се координират със своите съседи и 

да си сътрудничат в това отношение с 

тях при разработването на своите 

политики в областта на енергетиката; 

призовава Комисията, във връзка с 

това, да проучи по какъв начин 

настоящата организация на 

националните превантивни мерки и на 

мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-належащият 

проблем и че държавите членки трябва 

да се координират със своите съседи и 

да си сътрудничат в това отношение с 

тях при разработването на своите 

политики в областта на енергетиката; 

призовава държавите членки, във 

връзка с това, да проучи по какъв начин 

настоящата организация на 

националните превантивни мерки и на 

мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. it 

 

Изменение  320 

Оле Лудвигсон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е един от 

основните проблеми и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 
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Изменение  321 

Андраш Дюрк, Херберт Ройл, Алгирдас Саударгас, Хена Виркунен, Антонио 

Таяни 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки и 

конкурентоспособността са най-

належащите проблеми и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  322 

Тереза Грифин, Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е един от най-

належащите проблеми и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 
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по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  323 

Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 

Лопес, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки изисква 

държавите членки да актуализират 

координацията и сътрудничеството 

със своите съседи при разработването 

на своите политики в областта на 

енергетиката; призовава Комисията, във 

връзка с това, да проучи по какъв начин 

настоящата организация на 

националните превантивни мерки и на 

мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  324 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 
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Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-належащият 

проблем и че държавите членки трябва 

да се координират със своите съседи и 

да си сътрудничат в това отношение с 

тях при разработването на своите 

политики в областта на енергетиката; 

призовава Комисията, във връзка с това, 

да проучи по какъв начин настоящата 

организация на националните 

превантивни мерки и на мерките за 

реагиране при извънредни ситуации 

може да бъде рационализирана както на 

регионално равнище, така и на равнище 

ЕС; 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, количествената 

сигурност (например наличност на 

електроцентрали, които са от 

значение за системата, капацитет на 

електропроводите) и качествената 

сигурност (например стабилна 

честота) на енергийните доставки е 

най-належащият проблем и че 

държавите членки трябва да се 

координират със своите съседи и да си 

сътрудничат в това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните и трансрегионалните 

превантивни мерки и на мерките за 

реагиране при извънредни ситуации 

може да бъде рационализирана както на 

регионално равнище, така и на равнище 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  325 

Мирослав Похе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е един от най-

належащите проблеми и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 
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на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  326 

Павел Теличка, Мортен Хелвег Петерсен, Фредрик Федерлей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че 

държавите членки трябва да се 

координират със своите съседи и да си 

сътрудничат в това отношение с тях 

при разработването на своите 

политики в областта на енергетиката; 

призовава Комисията, във връзка с това, 

да проучи по какъв начин настоящата 

организация на националните 

превантивни мерки и на мерките за 

реагиране при извънредни ситуации 

може да бъде рационализирана както на 

регионално равнище, така и на равнище 

ЕС; 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е един от най-

належащите проблеми и че като 

такъв трябва да се координира на 

равнище ЕС; взаимодопълнимите 

координация и сътрудничество в това 

отношение между съседи при 

разработването на политиките в 

областта на енергетиката също са 

жизненоважни; призовава Комисията, 

във връзка с това, да проучи по какъв 

начин настоящата организация на 

националните превантивни мерки и на 

мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  327 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 
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Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-належащият 

проблем и че държавите членки трябва 

да се координират със своите съседи и 

да си сътрудничат в това отношение с 

тях при разработването на своите 

политики в областта на енергетиката; 

призовава Комисията, във връзка с това, 

да проучи по какъв начин настоящата 

организация на националните 

превантивни мерки и на мерките за 

реагиране при извънредни ситуации 

може да бъде рационализирана както на 

регионално равнище, така и на равнище 

ЕС; 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, стабилността на 

енергийните доставки е най-належащият 

проблем, наред с нестабилността на 

цените и с икономическите щети, 

произтичащи от въздействието на 

променящия се климат; поради това 

подчертава, че държавите членки 

трябва да се координират със своите 

съседи и да си сътрудничат в това 

отношение с тях при разработването на 

своите политики в областта на 

енергетиката и на климата; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  328 

Мартина Вернер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, държавите членки 

трябва да се координират със своите 

съседи и да си сътрудничат в това 

отношение с тях при разработването на 

своите политики в областта на 

енергетиката; призовава Комисията, във 

връзка с това, да проучи по какъв начин 

настоящата организация на 

националните превантивни мерки и на 

мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 
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ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  329 

Тонино Пицула 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-належащият 

проблем и че държавите членки трябва 

да се координират със своите съседи и 

да си сътрудничат в това отношение с 

тях при разработването на своите 

политики в областта на енергетиката; 

призовава Комисията, във връзка с това, 

да проучи по какъв начин настоящата 

организация на националните 

превантивни мерки и на мерките за 

реагиране при извънредни ситуации 

може да бъде рационализирана както на 

регионално равнище, така и на равнище 

ЕС; 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-належащият 

проблем и че 

конкурентоспособността и 

устойчивостта зависят от 

сигурността на доставките за 

крайните потребители; изтъква, че 

диверсификацията на газовите 

коридори и модерната и гъвкава 

инфраструктура следва да бъдат 

приоритет за европейската енергийна 

сигурност; подчертава, че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  330 

Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза 

Грифин, Паул Танг, Миапетра Кумпула-Натри 
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Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-належащият 

проблем и че държавите членки трябва 

да се координират със своите съседи и 

да си сътрудничат в това отношение с 

тях при разработването на своите 

политики в областта на енергетиката; 

призовава Комисията, във връзка с това, 

да проучи по какъв начин настоящата 

организация на националните 

превантивни мерки и на мерките за 

реагиране при извънредни ситуации 

може да бъде рационализирана както 

на регионално равнище, така и на 

равнище ЕС; 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-належащият 

проблем и че държавите членки трябва 

да се координират със своите съседи и 

да си сътрудничат в това отношение с 

тях при разработването на своите 

политики в областта на енергетиката; 

призовава Комисията, във връзка с това, 

да проучи по какъв начин настоящата 

организация на националните 

превантивни мерки и на мерките за 

реагиране при извънредни ситуации 

може да бъде подобрена както на 

регионално равнище, така и на равнище 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  331 

Кора ван Нювенхойзен, Хуан Карлос Хираута Видал, Кая Калас, Павел Теличка, 

Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен, Ян Хойтема, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки е най-

належащият проблем и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 

на мерките за реагиране при извънредни 

6. отбелязва, че във връзка с бъдещия 

енергиен съюз, сигурността на 

енергийните доставки и европейската 

конкурентоспособност са най-

належащите проблеми и че държавите 

членки трябва да се координират със 

своите съседи и да си сътрудничат в 

това отношение с тях при 

разработването на своите политики в 

областта на енергетиката; призовава 

Комисията, във връзка с това, да проучи 

по какъв начин настоящата организация 

на националните превантивни мерки и 
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ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

на мерките за реагиране при извънредни 

ситуации може да бъде 

рационализирана както на регионално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  332 

Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. счита, че в основата на 

енергийния съюз следва да стоят 

преговорите с един глас с трети 

страни; освен това счита, че 

координацията на позициите и 

колективното закупуване на природен 

газ следва да започнат на регионално 

равнище, където няколко държави 

членки биха могли да въведат общ 

механизъм за водене на преговори и да 

създадат регионални центрове за 

допълнително разширяване на 

инфраструктурата за доставки на 

газ; 

Or. en 

 

Изменение  333 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. счита, че дипломацията на ЕС в 

областта на енергетиката и 

ресурсите трябва да бъде укрепена, за 

да се осигури достъп до 

жизненоважни метали и минерали за 
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развитие и производство на 

технологии за чиста енергия; може 

да се осигури привилегирован достъп 

чрез обвързване на областите на 

помощ и търговия, трансфер на 

технологии и сътрудничество в 

областта на иновациите в 

отношенията на ЕС с богатите на 

минерални ресурси икономики; 

Or. en 

 

Изменение  334 

Бернд Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6б. подчертава, че поради 

общоевропейския вътрешен енергиен 

пазар споразуменията на ЕС в 

областта на енергетиката с трети 

държави дават отражение върху 

енергийната политика на ЕС; във 

връзка с това изтъква, че трябва да 

бъдат гарантирани демократични и 

прозрачни процеси и съвместимост с 

правото на ЕС; 

Or. de 

 

Изменение  335 

Бернд Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6в. посочва, че принципът на 

реципрочност трябва да играе важна 

роля в споразуменията в областта на 

енергетиката с трети държави, като 
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се гарантират стандартите за 

качество и съответствието с 

регулаторната уредба; 

Or. de 

 

Изменение  336 

Флавио Дзанонато, Ойген Фройнд, Дан Ника, Карлуш Зориню, Едуар Мартен, 

Патриция Тоя, Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, Паул Танг, 

Мирослав Похе, Симона Бонафе, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. призовава Комисията да създаде 

всеобхватна рамка за външното 

измерение на Енергийния съюз, като 

се отделя особено внимание на 

насърчаването на стратегически 

партньорства с произвеждащите и 

транзитиращите трети държави и 

като се взема предвид сегашното 

състояние на регионалното 

сътрудничество; предишните и 

новите стратегически партньорства 

следва да бъдат разглеждани и 

проучвани с цел засилване на диалога и 

сътрудничеството в областта на 

нефта и природния газ, енергийната 

ефективност и енергията от 

възобновяеми източници, търговията 

и междусистемните връзки на 

Енергийния съюз с външните 

електроенергийни мрежи; 

Or. en 

 

Изменение  337 

Бернд Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 7a. призовава Комисията, в 

контекста на преразглеждането на 

Решение № 994/2012/ЕС за създаване 

на механизъм за обмен на информация 

във връзка с междуправителствени 

споразумения между държавите 

членки и трети държави в областта 

на енергетиката, с цел засилване на 

неговите разпоредби и по-специално 

за засилване на ролята на Комисията; 

Or. de 

 

Изменение  338 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 12a. изразява становището, че Русия 

вече не може да бъде считана за 

надежден партньор, тъй като тя 

изрично поставя под въпрос 

законодателството на ЕС, 

включително в рамките на 

Световната търговска организация, и 

използва енергийните доставки за 

политически цели; отбелязва, че 

диверсификацията на доставките 

подобрява позицията при воденето на 

преговори по отношение на външните 

доставчици на газ, и поради това 

подчертава, че ЕС трябва да се поучи 

от миналите енергийни кризи с 

Русия; 

Or. en 
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Изменение  339 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. подчертава, че основна 

предпоставка за гарантиране на 

енергийна сигурност и стабилност в 

Европейския съюз е защитата на 

суверенитета и суверенните права на 

държавите членки, включително 

правата, свързани с проучването и 

експлоатацията на природни ресурси; 

Or. el 

Изменение  340 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. подчертава, че подобряването на 

енергийната ефективност в ЕС ще 

доведе до намаляване на риска от 

изпадане в състояние на зависимост, 

като по този начин ще се засили 

преговорната позиция на ЕС в 

свързаните с енергетиката въпроси; 

Or. en 

 

Изменение  341 

Бернд Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 6a. призовава Комисията да 

гарантира, че предприятията в 

трети държави, които 

представляват част от общата 

верига на ЕС за производство на 

енергия, също така действат в 

съответствие с целите на 

политиката на ЕС в областта на 

климата и енергетиката; 

Or. de 

 

Изменение  342 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6б. призовава Комисията за засилване 

на общата координация на 

политиките за сигурност на 

доставките, по-специално чрез 

засилване на взаимодействията 

между съществуващите структури, 

като например Петстранния 

енергиен форум, Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите 

на енергия (ACER) и Европейската 

мрежа на операторите на преносни 

системи (ENTSOs), така че:  

 - да може да бъде приета обща 

методология за оценка на риска във 

връзка с балансирането на търсенето 

и предлагането, както и правила за 

избягване на прекъсването на 

електроснабдяването; 

 - да бъдат въведени договорености за 

обмен на прогнозите за енергийния 

баланс на държавите членки, като се 

обръща внимание на периода отвъд 

10-годишните планове за развитие на 
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мрежата; 

 - да бъдат приети съвместни и 

съгласувани цели за сигурността на 

доставките, като се отчитат 

съответните подходи на държавите 

членки в областта на енергетиката; 

 - да бъдат препоръчвани съвместни 

решения, като се вземат предвид 

съответните национални енергийни 

миксове; 

 - да бъдат установени приоритетни 

проекти за сигурност на доставките 

и да бъде определена тяхната 

допустимост за финансиране от ЕС; 

Or. fr 

 

Изменение  343 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6б. призовава Комисията да 

представи предложения за 

преразглеждане на Регламент (ЕС) 

№ 994/2010 относно сигурността на 

доставките на газ, така че от 

държавите членки да се изисква 

разработването на стратегия за 

насърчаване на намаляването на 

потреблението на газ посредством 

енергийна ефективност, съхраняване 

на енергията и преминаване към 

горива, произвеждани от 

възобновяеми енергийни източници; 

Or. en 

 

Изменение  344 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, Палома 
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Лопес Бермехо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на 

достиженията на правото на ЕС в 

областта на вътрешния пазар и с 

конкуренцията на ЕС и правилата на 

Световната търговска организация; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  345 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията 

на правото на ЕС в областта на 

вътрешния пазар и с конкуренцията на 

ЕС и правилата на Световната търговска 

организация; 

7. призовава Комисията да анализира 

потенциалната структура и 

уместността на механизъм за 

колективно закупуване на доброволен 

принцип и въздействието му върху 

функционирането на вътрешния 

пазар на газ, засегнатите 

предприятия и приноса му за 

гарантиране на сигурността на 

доставките на газ; отбелязва, че, тъй 

като съществуват различни модели 

на механизми за колективно 

закупуване, е необходимо да се 

извърши допълнителна работа, за да 

се определи най-добрият 

пазарноориентиран модел, приложим 
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към регионите от ЕС и съответните 

доставчици, както и извънредните 

обстоятелства, при които би могъл 

да стартира механизъм за 

колективно закупуване; препоръчва 

междувременно Комисията да 

подкрепя държавите членки, които 

желаят да водят преговори за енергийни 

договори на доброволна основа в 

съответствие с достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация; 

Or. en 

 

Изменение  346 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 
енергийни договори на доброволни 

начала чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на 

достиженията на правото на ЕС в 

областта на вътрешния пазар и с 

конкуренцията на ЕС и правилата на 

Световната търговска организация; 

7. призовава Комисията да не се 

намесва в преговорите за сключване на 

договори за доставка на енергия и 

поради това, в съответствие с 

принципа на субсидиарност и 

механизма за засилено 

сътрудничество, да осигурява на 

държавите пълен суверенитет при 

управлението на техните енергийни 

доставки и енергийна сигурност;  

Or. fr 

 

Изменение  347 

Гунар Хьокмарк 
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Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 
подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация; 

7. подчертава, че енергийните договори 

трябва да се основават на пазарни 

цени и конкуренция, подчертава, че 

всички преговори за дългосрочни 

договори, сключвани от държавите 

членки, както и от други, трябва да 

бъдат предмет на спазване на 

достиженията на правото на ЕС в 

областта на вътрешния пазар и с 

конкуренцията на ЕС и правилата на 

Световната търговска организация; 

Or. en 

 

Изменение  348 

Андраш Дюрк, Йежи Бузек, Кришианис Каринш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала, чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация; 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала, чрез въвеждане на общ 

механизъм за закупуване, и подчертава, 

че функционирането на такъв 

механизъм трябва да бъде предмет на 

спазване на достиженията на правото на 

ЕС в областта на вътрешния пазар и с 

конкуренцията на ЕС и правилата на 

Световната търговска организация; 

Or. en 
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Изменение  349 

Йежи Бузек, Марек Юзеф Грубарчик, Владимир Уручев, Барбара Капел, Януш 

Левандовски, Адина-Йоана Вълян, Адам Герек, Херберт Ройл, Кристиян Елер, 

Хена Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала, чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация; 

7. призовава Комисията да и 

секретариата на Енергийната 

общност да оказват съдействие на 

държавите — членки на ЕС, и на 

договарящите се страни от 

Енергийната общност, които желаят 

да водят преговори за енергийни 

договори на доброволни начала, чрез 

въвеждане на общ механизъм за водене 

на преговори, и подчертава, че 

функционирането на такъв механизъм 

трябва да бъде предмет на спазване на 

достиженията на правото на ЕС в 

областта на вътрешния пазар и с 

конкуренцията на ЕС и правилата на 

Световната търговска организация; 

Or. en 

 

Изменение  350 

Ева Каили 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала, чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни споразумения на доброволни 

начала, чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

ефективен по отношение на 

разходите и трябва да бъде предмет на 
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пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация; 

спазване на достиженията на правото на 

ЕС в областта на вътрешния пазар и с 

конкуренцията на ЕС и правилата на 

Световната търговска организация; 

Or. en 

 

Изменение  351 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация; 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС; 

 

Or. en 

 

Изменение  352 

Масимилиано Салини, Лоренцо Чеза 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

7. призовава Комисията да проучи 

възможностите за общ механизъм за 

водене на преговори за енергийни 

договори на доброволни начала и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 
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подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация; 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация; 

Or. en 

 

Изменение  353 

Павел Теличка, Мортен Хелвег Петерсен, Фредрик Федерлей, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала, чрез въвеждане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация; 

7. призовава Комисията да окаже 

съдействие на тези държави членки, 

които желаят да водят преговори за 

енергийни договори на доброволни 

начала, чрез предлагане на общ 

механизъм за водене на преговори, и 

подчертава, че функционирането на 

такъв механизъм трябва да бъде 

предмет на спазване на достиженията на 

правото на ЕС в областта на вътрешния 

пазар и с конкуренцията на ЕС и 

правилата на Световната търговска 

организация и да гарантира 

опазването на чувствителната в 

търговско отношение информация; 

Or. en 

 

Изменение  354 

Марек Юзеф Грубарчик, Давид Бохдан Яцкевич 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 8. подчертава, че би могла да бъде 
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постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен това 

Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ и клаузите 

за местоназначение; 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен това 

Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ и клаузите 

за местоназначение, клаузата „вземай 

или плащай“; или клаузи, забраняващи 

на трета страна да обвързва 

енергийните доставки с предоставяне 

на преференциален достъп до 

инфраструктурата за пренос на 

енергия в ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  355 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, 

Корнелия Ернст, Жуан Ферейра 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност 

на междуправителствените 

споразумения чрез укрепване на 

ролята на Комисията в преговорите, 

свързани с енергетиката, включващи 

една или повече държави членки и 

трети държави, включително като 

се изиска от Комисията да участва в 

тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

8. подчертава, че Комисията би могла, 

по искане на държавите членки, да 

участва като наблюдател в 

преговорите за междуправителствени 

споразумения; при все това е важно 

да не се подкопава способността на 

държавите членки да договарят 

съдържанието на споразуменията; 
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доставчиците; отбелязва, че освен 

това Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, 

и да състави положителен и 

отрицателен списък на договорни 

клаузи, като например забраната за 

износ и клаузите за местоназначение; 

Or. en 

 

Изменение  356 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на 

Комисията в преговорите, свързани с 
енергетиката, включващи една или 

повече държави членки и трети 

държави, включително като се изиска 

от Комисията да участва в тези 

преговори, ако съществува риск от 

злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен 

това Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, 

и да състави положителен и 

отрицателен списък на договорни 

клаузи, като например забраната за 

износ и клаузите за местоназначение; 

8. подчертава необходимостта от по-

голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения в 

областта на енергетиката, включващи 

една или повече държави членки и трети 

държави; припомня, че по силата на 

член 13, параграф 6, буква а) от 

Регламент (ЕС) № 994/2010 при 

сключването на нови 

междуправителствени споразумения 

с трети държави, които имат 

отражение върху изграждането на 

газовата инфраструктура и 

доставките на газ, от държавите 

членки се изисква да уведомяват 
Комисията, така че Комисията да 

може да оценява ситуацията по 

отношение на сигурността на 

доставките на равнище на ЕС; 

Or. it 

 

Изменение  357 

Бернд Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 
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Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да 

участва в тези преговори, ако 

съществува риск от злоупотреба с 

господстващо положение от страна 

на един от доставчиците; отбелязва, 

че освен това Комисията следва да 

извършва предварителни и 

последващи оценки, и да състави 

положителен и отрицателен списък 

на договорни клаузи, като например 

забраната за износ и клаузите за 

местоназначение; 

8. подчертава, че по-голяма прозрачност 

на междуправителствените 

споразумения ще бъде постигната 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, по-специално 

чрез придаването на задължителен 

характер на изискването за участие 

на Комисията във всички преговори с 

цел засилване на позицията на 

отделните държави членки по 

отношение на третата държава, 

участваща в преговорите, повишаване 

на прозрачността в енергийния 

сектор и гарантиране на 

съвместимост с достиженията на 

правото на ЕС; призовава Комисията 
да представя редовни доклади на 

Европейския парламент относно 

междуправителствените 

споразумения на ЕС с трети 

държави; 

Or. de 

 

Изменение  358 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност 

на междуправителствените 

споразумения чрез укрепване на ролята 

на Комисията в преговорите, свързани с 

енергетиката, включващи една или 

повече държави членки и трети 

държави, включително като се изиска 

от Комисията да участва в тези 

преговори, ако съществува риск от 

8. подчертава, че 

междуправителствените споразумения 

биха могли да бъдат подобрени чрез 

премахването на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави; освен това 

счита, че Комисията не следва да 

извършва предварителни или 

последващи оценки и да съставя 
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злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен 

това Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и 

отрицателен списък на договорни 

клаузи, като например забраната за 

износ и клаузите за местоназначение; 

каквито и да било списъци на 

договорни клаузи; 

Or. fr 

 

Изменение  359 

Алгирдас Саударгас 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен това 

Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ и клаузите 

за местоназначение; 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори; отбелязва, че освен 

това Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ и клаузите 

за местоназначение; 

Or. en 

 

Изменение  360 

Йежи Бузек, Антонио Таяни, Марек Юзеф Грубарчик, Владимир Уручев, Барбара 

Капел, Кришианис Каринш, Януш Левандовски, Адина-Йоана Вълян, Адам 

Герек, Кристиян Елер 
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Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен това 

Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ и клаузите 

за местоназначение; 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен това 

Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ, клаузите 

за местоназначение, клаузата „вземай 

или плащай“ и обвързването на 

механизма за определяне на цената на 

газа с индексацията на нефта; 

Or. en 

 

Изменение  361 

Иън Дънкан, Ашли Фокс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 
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от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен 

това Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, 

и да състави положителен и 

отрицателен списък на договорни 

клаузи, като например забраната за 

износ и клаузите за местоназначение; 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; 

Or. en 

 

Изменение  362 

Ева Каили 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен 

това Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, 

и да състави положителен и 

отрицателен списък на договорни 

клаузи, като например забраната за 

износ и клаузите за местоназначение; 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; 

Or. en 

 

Изменение  363 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 
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Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен това 

Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ и клаузите 

за местоназначение; 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците или от неспазване на 

целите на ЕС в областта на климата 

и енергетиката; отбелязва, че освен 

това Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ и клаузите 

за местоназначение; 

Or. en 

 

Изменение  364 

Флавио Дзанонато, Патриция Тоя, Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза 

Грифин, Паул Танг, Симона Бонафе, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 
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положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен 

това Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, 

и да състави положителен и 

отрицателен списък на договорни 

клаузи, като например забраната за 

износ и клаузите за местоназначение; 

положение от страна на един от 

доставчиците; 

Or. en 

 

Изменение  365 

Павел Теличка, Мортен Хелвег Петерсен, Фредрик Федерлей, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен това 

Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ и клаузите 

за местоназначение; 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен това 

Комисията следва да извършва 

предварителни оценки на 

въздействието при цялостно 

зачитане на поверителността на 

чувствителната в търговско 

отношение информация и да предлага 

положителен и отрицателен списък на 

договорни клаузи, като например 

забраната за износ и клаузите за 

местоназначение; 

Or. en 
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Изменение  366 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, Гербен-Ян Гербранди, Кора ван 

Нювенхойзен, Филип Де Бакер, Фредрик Федерлей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

в тези преговори, ако съществува риск 

от злоупотреба с господстващо 

положение от страна на един от 

доставчиците; отбелязва, че освен това 

Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, и 

да състави положителен и отрицателен 

списък на договорни клаузи, като 

например забраната за износ и клаузите 

за местоназначение; 

8. подчертава, че би могла да бъде 

постигната по-голяма прозрачност на 

междуправителствените споразумения 

чрез укрепване на ролята на Комисията 

в преговорите, свързани с енергетиката, 

включващи една или повече държави 

членки и трети държави, включително 

като се изиска от Комисията да участва 

като консултант в тези преговори с 

цел смекчаване на риска от 

злоупотреба с господстващо положение 

от страна на един от доставчиците; 

отбелязва, че освен това Комисията 

следва да извършва предварителни и 

последващи оценки, и да състави 

положителен и отрицателен списък на 

договорни клаузи, като например 

забраната за износ и клаузите за 

местоназначение; 

Or. en 

 

Изменение  367 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. отново заявява, че всеки 

задължителен механизъм за 

колективно закупуване на равнище на 

ЕС, а също така и що се отнася до 

ролята на Комисията в преговорите 

или в междуправителствените 

споразумения, е несъвместим с 

член 194 от ДФЕС; 
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Or. it 

 

Изменение  368 

Кришианис Каринш, Гунар Хьокмарк, Йежи Бузек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. призовава Комисията да включи 

силни разпоредби за предварителна 

оценка относно търговските договори 

за доставка на газ в 

преразглеждането на Регламента за 

сигурността на доставките на газ; 

Or. en 

 

Изменение  369 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, 

Жуан Ферейра 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения 

в областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в 

съответствие със 

законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  370 

Иън Дънкан, Ашли Фокс 
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Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения 

в областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в 

съответствие със 

законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  371 

Флавио Дзанонато, Дан Ника, Карлуш Зориню, Мартина Вернер, Патриция Тоя, 

Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, Соледад Кабесон Руис, Хосе 

Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Сорин Моиса, Паул 

Танг, Мирослав Похе, Симона Бонафе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в 

съответствие със 

законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да отговарят на 

условията, определени в Решение 

№ 994/2012/ЕС за създаване на 

механизъм за обмен на информация 

във връзка с междуправителствени 

споразумения между държавите 

членки и трети държави в областта 

на енергетиката; призовава 
Комисията да преразгледа Решение 

№ 994/2012/ЕС с оглед укрепване на 

информационния механизъм; 

Or. en 
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Изменение  372 

Ева Каили 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави следва да бъдат обсъждани с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

Or. en 

 

Изменение  373 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да гарантират, че те са 

в съответствие със законодателството на 

ЕС, по-специално с третия енергиен 

пакет; 

Or. it 

 

Изменение  374 

Алгирдас Саударгас 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 
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Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет, и че 

не застрашават сигурността на 

енергийните доставки; 

Or. en 

 

Изменение  375 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, Павел Теличка, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

подчертава, че този процес на 

обсъждане и консултации трябва да 

служи като инструмент за укрепване 

на преговорните позиции на 

държавите — членки на ЕС, и 

дружествата, като същевременно се 

зачита напълно чувствителната 

търговска информация и по никакъв 

начин не се засяга същността и 

съдържанието на тези споразумения, 

но че този процес има за цел да се 

гарантира, че тези споразумения са в 

съответствие със съответното 

право на Съюза и са в интерес на 

дружествата и държавите членки; 
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Or. en 

 

Изменение  376 

Мартина Вернер, Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет, 

като същевременно се гарантира 

защитата на чувствителната 

корпоративна информация и на 

търговските тайни на частните 

дружества, действащи на вътрешния 

енергиен пазар; 

Or. en 

 

Изменение  377 

Бернд Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им (въз 

основа на нейното задължително 

участие в преговорите), за да се 

гарантира, че те са в съответствие със 
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специално с третия енергиен пакет; законодателството на ЕС, по-специално 

с третия енергиен пакет; 

 

Or. de 

 

Изменение  378 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в 

съответствие със 

законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави са извън компетенциите на 

Комисията, като вместо това те 

попадат под пълните суверенни 

правомощия на държавите; отхвърля 
по-специално третия енергиен пакет, 

който узурпира стратегическите 

прерогативи на държавите; 

Or. fr 

 

Изменение  379 

Масимилиано Салини, Лоренцо Чеза 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че всички бъдещи 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката с трети 

държави трябва да бъдат обсъдени с 

Комисията преди подписването им, за 

да се гарантира, че те са в съответствие 

със законодателството на ЕС, по-

специално с третия енергиен пакет; 

9. подчертава, че Комисията следва да 

бъде информирана относно всички 

бъдещи междуправителствени 

споразумения в областта на 

енергетиката с трети държави, в 

съответствие с член 13, параграф 6, 

буква а) от Регламент (ЕС) № 

994/2010, преди подписването им, за да 

се гарантира, че те са в съответствие със 

законодателството на ЕС, по-специално 
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с третия енергиен пакет; 

Or. en 

 

Изменение  380 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията да повиши 

прозрачността на търговските 

договори за газ, с цел ефективното 

премахване на непочтени клаузи и 

гарантирането на по-добри 

предварителни проверки за 

съответствие със 

законодателството на ЕС и 

разпоредбите за енергийната 

сигурност; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  381 

Кора ван Нювенхойзен, Кая Калас, Ян Хойтема 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията да повиши 

прозрачността на търговските 

договори за газ, с цел ефективното 

премахване на непочтени клаузи и 

гарантирането на по-добри 

предварителни проверки за 

съответствие със 

законодателството на ЕС и 

разпоредбите за енергийната 

сигурност; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  382 

Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията да повиши 

прозрачността на търговските 

договори за газ, с цел ефективното 

премахване на непочтени клаузи и 

гарантирането на по-добри 

предварителни проверки за 

съответствие със 

законодателството на ЕС и 

разпоредбите за енергийната 

сигурност; 

10. призовава Комисията да гарантира 

пълно съответствие с правото на ЕС 

на всички споразумения, свързани със 

закупуването на газ от външни 

доставчици, а именно засилване на 

прозрачността; подчертава, че 

подобрената прозрачност ще засили 

преговорните позиции на държавите 

членки и техните търговски 

предприятия и ще спомогне за 

осигуряването на основан в по-голяма 

степен на пазара подход към 

международните споразумения в 

областта на енергетиката; 

Or. en 

 

Изменение  383 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, 

Корнелия Ернст 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията да повиши 

прозрачността на търговските 

договори за газ, с цел ефективното 

премахване на непочтени клаузи и 

гарантирането на по-добри 

предварителни проверки за 

съответствие със 

законодателството на ЕС и 

разпоредбите за енергийната 

сигурност; 

10. призовава държавите членки да 

съобщават на Комисията на 

доброволна основа търговските 

договори за газ, които се посочват 

изрично в междуправителствените 

споразумения, с цел ефективно 

премахване на непочтени клаузи; що се 

отнася до търговските договори за 

газ, е необходимо да се гарантира 

поверителността на 

чувствителната в търговско 
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отношение информация; 

Or. en 

 

Изменение  384 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията да повиши 

прозрачността на търговските договори 

за газ, с цел ефективното премахване на 

непочтени клаузи и гарантирането на 

по-добри предварителни проверки за 

съответствие със законодателството на 

ЕС и разпоредбите за енергийната 

сигурност; 

10. призовава държавите членки да 

повишат прозрачността на търговските 

договори за газ, с цел ефективното 

премахване на непочтени клаузи и 

гарантирането на по-добри 

предварителни проверки за 

съответствие със законодателството на 

ЕС и разпоредбите за енергийната 

сигурност; 

Or. it 

 

Изменение  385 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията да повиши 

прозрачността на търговските договори 

за газ, с цел ефективното премахване 

на непочтени клаузи и гарантирането 

на по-добри предварителни проверки за 

съответствие със законодателството на 

ЕС и разпоредбите за енергийната 

сигурност; 

10. призовава Комисията да направи 

преглед на съществуващото 

приложимо законодателство, за да 
повиши прозрачността на търговските 

договори за газ и нефт и да премахне 

ефективно непочтените клаузи, като 

гарантира по-добри предварителни 

проверки за съответствие със 

законодателството на ЕС и 

разпоредбите за енергийната сигурност; 

Or. en 
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Изменение  386 

Мортен Хелвег Петерсен, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Кора ван 

Нювенхойзен, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията да повиши 

прозрачността на търговските договори 

за газ, с цел ефективното премахване на 

непочтени клаузи и гарантирането на 

по-добри предварителни проверки за 

съответствие със законодателството на 

ЕС и разпоредбите за енергийната 

сигурност; 

10. призовава Комисията да повиши 

прозрачността на търговските договори 

за газ, с цел ефективното премахване на 

непочтени клаузи и гарантирането на 

по-добри предварителни проверки за 

съответствие със законодателството на 

ЕС и разпоредбите за енергийната 

сигурност; подчертава, че 

подобрената прозрачност ще засили 

преговорните позиции на държавите 

членки и техните търговски 

предприятия и ще спомогне за 

осигуряването на основан в по-голяма 

степен на пазара подход към 

международните споразумения в 

областта на енергетиката, при 

едновременно зачитане на 

чувствителната в търговско 

отношение информация; 

Or. en 

 

Изменение  387 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава Комисията да подготви 

образци и насоки за проектодоговори, 

включително примерен списък на 

некоректни договорни клаузи, с цел да 

създаде референция за 

компетентните органи и 

заличава се 
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дружествата при техните възлагащи 

дейности; 

Or. en 

 

Изменение  388 

Йежи Бузек, Антонио Таяни, Марек Юзеф Грубарчик, Владимир Уручев, Барбара 

Капел, Кришианис Каринш, Януш Левандовски, Адина-Йоана Вълян, Адам 

Герек, Кристиян Елер, Хена Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава Комисията да подготви 

образци и насоки за проектодоговори, 

включително примерен списък на 

некоректни договорни клаузи, с цел да 

създаде референция за компетентните 

органи и дружествата при техните 

възлагащи дейности; 

11. призовава Комисията да подготви 

образци и насоки за проектодоговори, 

включително примерен списък на 

некоректни договорни клаузи, с цел да 

създаде референция за компетентните 

органи и дружествата при техните 

възлагащи дейности; освен това 

призовава Комисията да публикува 

всеки три месеца оценки на средните 

цени на вноса; 

Or. en 

 

Изменение  389 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава Комисията да подготви 

образци и насоки за проектодоговори, 

включително примерен списък на 

некоректни договорни клаузи, с цел да 

създаде референция за 

компетентните органи и 

дружествата при техните възлагащи 

дейности; 

11. призовава Комисията да се 

въздържа от подготвяне на образци и 

насоки за проектодоговори и по-

специално на каквито и да било 

примерни списъци на некоректни 

договорни клаузи; 



 

PE560.739v01-00 84/150 AM\1065517BG.doc 

BG 

Or. fr 

 

Изменение  390 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, Павел Теличка, Гербен-Ян Гербранди, 

Фредрик Федерлей, Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава Комисията да подготви 

образци и насоки за проектодоговори, 

включително примерен списък на 

некоректни договорни клаузи, с цел да 

създаде референция за компетентните 

органи и дружествата при техните 

възлагащи дейности; 

11. призовава Комисията да подготви 

образци и насоки за проектодоговори, 

включително примерен списък на 

клаузите, които са от значение за 

интересите на Съюза, с цел да създаде 

референция за компетентните органи и 

дружествата при техните възлагащи 

дейности; призовава държавите 

членки да засилят сътрудничеството 

си по линия на механизма за обмен на 

информация във връзка с 

междуправителствените 

споразумения (МС) с трети държави 

в областта на енергетиката, с цел 

повишаване на прозрачността и 

засилване на техните преговорни 

позиции по отношение на трети 

държави, като по този начин се 

осигурява повече енергия на достъпни 

цени за европейските потребители; 

Or. en 

 

Изменение  391 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, 

Жуан Ферейра 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че с цел да се 

гарантират равнопоставени условия 

заличава се 
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на конкуренция и да се укрепи 

позицията при договаряне на 

европейските предприятия спрямо 

външни доставчици, основните 

характеристики на договорите следва 

да се събират и публикуват редовно, 

така че да се създаде прозрачен 

критерий, на който компетентните 

органи и дружествата могат да се 

позовават по време на своите бъдещи 

преговори, като същевременно се 

опазва поверителността на 

чувствителна информация; 

Or. en 

 

Изменение  392 

Мартина Вернер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че с цел да се 

гарантират равнопоставени условия 

на конкуренция и да се укрепи 

позицията при договаряне на 

европейските предприятия спрямо 

външни доставчици, основните 

характеристики на договорите следва 

да се събират и публикуват редовно, 

така че да се създаде прозрачен 

критерий, на който компетентните 

органи и дружествата могат да се 

позовават по време на своите бъдещи 

преговори, като същевременно се 

опазва поверителността на 

чувствителна информация; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  393 

Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Филип Де Бакер 
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Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че с цел да се 

гарантират равнопоставени условия 

на конкуренция и да се укрепи 

позицията при договаряне на 

европейските предприятия спрямо 

външни доставчици, основните 

характеристики на договорите следва 

да се събират и публикуват редовно, 

така че да се създаде прозрачен 

критерий, на който компетентните 

органи и дружествата могат да се 

позовават по време на своите бъдещи 

преговори, като същевременно се 

опазва поверителността на 

чувствителна информация; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  394 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че с цел да се 

гарантират равнопоставени условия 

на конкуренция и да се укрепи 

позицията при договаряне на 

европейските предприятия спрямо 

външни доставчици, основните 

характеристики на договорите следва 
да се събират и публикуват редовно, 

така че да се създаде прозрачен 

критерий, на който компетентните 

органи и дружествата могат да се 

позовават по време на своите бъдещи 

преговори, като същевременно се 

опазва поверителността на 

чувствителна информация; 

12. подчертава, че за да се укрепи 

позицията при договаряне на 

европейските предприятия спрямо 

външни доставчици, на държавите, в 

качеството им на единствени 

гаранти в дългосрочен план, трябва да 

бъдат признати суверенните 

прерогативи и свободата, както и че 

трябва да се запази поверителността на 

чувствителната информация; 
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Or. fr 

 

Изменение  395 

Андраш Дюрк, Херберт Ройл, Кришианис Каринш, Алгирдас Саударгас 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че с цел да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

и да се укрепи позицията при 

договаряне на европейските 

предприятия спрямо външни 

доставчици, основните характеристики 

на договорите следва да се събират и 

публикуват редовно, така че да се 

създаде прозрачен критерий, на който 

компетентните органи и дружествата 

могат да се позовават по време на 

своите бъдещи преговори, като 

същевременно се опазва 

поверителността на чувствителна 

информация; 

12. подчертава, че за да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

и да се укрепи позицията при 

договаряне на европейските 

предприятия спрямо външни 

доставчици, основните характеристики 

на договорите следва да се събират и 

публикуват редовно, така че да се 

създаде прозрачност, която би могла 

да бъде използвана от компетентните 

органи и дружествата по време на 

бъдещи преговори, като същевременно 

се опазва поверителността на 

чувствителна информация и се 

осигурява съответствие със 

законодателството на ЕС в областта 

на конкуренцията; 

Or. en 

 

Изменение  396 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че с цел да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

и да се укрепи позицията при 

договаряне на европейските 

предприятия спрямо външни 

доставчици, основните характеристики 

на договорите следва да се събират и 

12. подчертава, че с цел да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

и да се укрепи позицията при 

договаряне на европейските 

предприятия спрямо външни 

доставчици, основните характеристики 

на договорите следва да се събират и 
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публикуват редовно, така че да се 

създаде прозрачен критерий, на който 

компетентните органи и 

дружествата могат да се позовават по 

време на своите бъдещи преговори, като 

същевременно се опазва 

поверителността на чувствителна 

информация; 

съобщават редовно на 

компетентните органи, така че да се 

създаде прозрачен критерий, на който 

могат да се позовават както самите 

компетентни органи, така и 

дружествата по време на своите 

бъдещи преговори, като същевременно 

се опазва поверителността на 

чувствителна информация; 

Or. it 

 

Изменение  397 

Масимилиано Салини, Лоренцо Чеза 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че с цел да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

и да се укрепи позицията при 

договаряне на европейските 

предприятия спрямо външни 

доставчици, основните характеристики 

на договорите следва да се събират и 

публикуват редовно, така че да се 

създаде прозрачен критерий, на който 

компетентните органи и дружествата 

могат да се позовават по време на 

своите бъдещи преговори, като 

същевременно се опазва 

поверителността на чувствителна 

информация; 

12. подчертава, че с цел да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

и да се укрепи позицията при 

договаряне на европейските 

предприятия спрямо външни 

доставчици, основните характеристики 

на договорите следва да се събират и да 

се повишава тяхната прозрачност, 

така че да се създаде индикативен 

критерий, на който дружествата могат 

да се позовават по време на своите 

бъдещи преговори, като същевременно 

се опазва поверителността на 

чувствителна информация; 

Or. en 

 

Изменение  398 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей, 

Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 
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Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че с цел да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

и да се укрепи позицията при 

договаряне на европейските 

предприятия спрямо външни 

доставчици, основните характеристики 

на договорите следва да се събират и 

публикуват редовно, така че да се 

създаде прозрачен критерий, на който 

компетентните органи и дружествата 

могат да се позовават по време на 

своите бъдещи преговори, като 

същевременно се опазва 

поверителността на чувствителна 

информация; 

12. подчертава, че с цел да се гарантират 

равнопоставени условия на конкуренция 

и да се укрепи позицията при 

договаряне на европейските 

предприятия спрямо външни 

доставчици, основните характеристики 

на договорите следва да се събират и 

публикуват редовно, така че да се 

създаде прозрачен критерий, на който 

компетентните органи и дружествата 

могат да се позовават по време на 

своите бъдещи преговори, като 

същевременно се опазва 

поверителността на чувствителна 

информация и по този начин се 

осигурява подход, основан в по-голяма 

степен на пазара, истинска 

конкуренция в енергийните договори и 

избягване на злоупотреби с 

господстващо положение от страна 

на трети държави; 

Or. en 

 

Изменение  399 

Иън Дънкан, Ашли Фокс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви 

за целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и 

да публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  400 

Павел Теличка, Фредрик Федерлей 
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Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви 

за целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и 

да публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  401 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви 

за целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и 

да публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  402 

Масимилиано Салини, Лоренцо Чеза 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви 

за целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и 

да публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  403 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да преследва 

целта за намаляване на зависимостта от 

вноса на енергия и да публикува 

редовни доклади за напредъка в това 

отношение; припомня в този 

контекст, че амбициозните 

политики за възобновяема енергия и 

енергийна ефективност за 2020 г., 

2030 г. и 2050 г. ще бъдат основните 

фактори за постигането на тази цел; 

Or. en 

 

Изменение  404 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и 

да публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да публикува 

редовни доклади за напредъка в 

намаляването на зависимостта на 

ЕС от вноса на енергия; 

Or. it 

Изменение  405 

Оле Лудвигсон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 
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Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да предприеме 

действия за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия чрез 

по-широко използване на 

възобновяеми енергийни източници и 

подобряване на енергийната 

ефективност; призовава Комисията 
да публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

Or. en 

 

Изменение  406 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да определи 

сигурността на енергийните 

доставки като основна цел и да 

установи впоследствие обща за ЕС 

цел за намаляване на зависимостта от 

вноса на енергия и да публикува 

редовни доклади за напредъка в това 

отношение; 

Or. en 

 

Изменение  407 

Андраш Дюрк, Херберт Ройл, Алгирдас Саударгас 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

13. призовава Комисията да публикува 

редовни доклади за напредъка по 

отношение на намаляването на 
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публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

зависимостта от вноса на енергия; 

Or. en 

 

Изменение  408 

Владимир Манка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение, като тази 

цел включва ключовата роля на 

енергийната ефективност като 

„основното гориво в световен мащаб“ 

съгласно Международната агенция по 

енергетика и като най-евтин и най-

бърз начин за намаляване на 

сметките на домакинствата и 

промишлеността в ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  409 

Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

подчертава важната роля на 

енергийната ефективност и на 

възобновяемите енергийни източници 
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за постигането на тези цели; 

Or. en 

 

Изменение  410 

Флавио Дзанонато, Ойген Фройнд, Дан Ника, Карлуш Зориню, Едуар Мартен, 

Паул Танг, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да обмисли 

изготвянето на цел за целия ЕС за 

намаляване на зависимостта от вноса на 

енергия и да публикува редовни 

доклади за напредъка в това отношение; 

въпреки това счита, че правилно 

приложимите и задължителните 

цели или енергийната ефективност и 

възобновяемите източници на енергия 

са основните начини за намаляване на 

зависимостта от вноса; призовава 

Комисията да предложи 

преразглеждане на Регламент (ЕС) 

№ 994/2010 относно сигурността на 

доставките на газ с оглед на 

повишаването на запасите, 

евентуално за създаване на общи 

стратегически запаси, както и за 

улесняване на преминаването от газ 

към възобновяеми енергийни 

източници, като например биомаса, 

геотермална и слънчева термална 

енергия; 

Or. en 

 

Изменение  411 

Клеър Муди, Тереза Грифин, Джуд Къртън-Дарлинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 
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Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да обмисли 

изготвянето на цел за целия ЕС за 

намаляване на зависимостта от вноса на 

енергия и да публикува редовни 

доклади за напредъка в това отношение; 

въпреки това счита, че правилно 

приложимите и задължителните 

цели или енергийната ефективност и 

възобновяемите източници на енергия 

са основните начини за намаляване на 

зависимостта от вноса; призовава 

Комисията да предложи 

преразглеждане на Регламент (ЕС) 

№ 994/2010 относно сигурността на 

доставките на газ с оглед на 

повишаването на запасите, 

евентуално за създаване на общи 

стратегически запаси, както и за 

улесняване на преминаването от газ 

към възобновяеми енергийни 

източници, като например 

геотермална енергия, слънчева 

енергия, вятърна енергия, морски 

възобновяеми източници на енергия и 

енергия от биомаса, ако биомасата е в 

съответствие с непреките промени в 

земеползването (НПЗ); 

Or. en 

 

Изменение  412 

Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС индикативна цел за 

намаляване на зависимостта от вноса на 

енергия и да публикува редовни 

доклади за напредъка в това отношение; 
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Or. en 

 

Изменение  413 

Пилар дел Кастильо Вера 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия, за да 

наблюдава степента на 

диверсификация на вноса, и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

Or. es 

 

Изменение  414 

Филип Де Бакер, Фредрик Федерлей, Кора ван Нювенхойзен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия, да 

разработи конкретен план за 

действие и да публикува редовни 

доклади за напредъка в това отношение; 

Or. en 

 

Изменение  415 

Катлен Ван Бремпт, Мартина Вернер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 



 

AM\1065517BG.doc 97/150 PE560.739v01-00 

 BG 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да изготви за 

целия ЕС цел за намаляване на 

зависимостта от вноса на енергия и да 

публикува редовни доклади за 

напредъка в това отношение; 

13. призовава Комисията да обмисли 

изготвянето на цел за целия ЕС за 

намаляване на зависимостта от 

изкопаеми горива и да публикува 

редовни доклади за напредъка в това 

отношение; 

Or. en 

 

Изменение  416 

Флавио Дзанонато, Дан Ника, Карлуш Зориню, Едуар Мартен, Патриция Тоя, 

Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, Мирослав Похе, Паул Танг, 

Катлен Ван Бремпт, Симона Бонафе, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13a. изтъква, че е от съществено 

значение да се увеличи участието на 

европейската промишленост и на 

европейските технологии по цялата 

верига за производство на енергия, 

която включва не само суровините, но 

също така производството, 

пречистването, съхранението, 

преноса и разпределението, тъй като 

тези елементи са от ключово 

значение за намаляването на 

зависимостта на ЕС от вноса на 

енергия; 

Or. en 

 

Изменение  417 

Бернд Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 б (нов) 



 

PE560.739v01-00 98/150 AM\1065517BG.doc 

BG 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13б. подчертава, че особено в 

контекста на засилено отделяне на 

производствените обекти и 

развитието на индустриалното 

производство като цяло, е от 

съществено значение да се увеличи 

участието на европейската 

промишленост и европейските 

технологии по цялата верига за 

производство на енергия; 

Or. de 

 

Изменение  418 

Перванш Берес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че различията в 

енергийните миксове на държавите 

членки, въз основа на съответните им 

потенциал, опит, ноу-хау и 

икономически разходи и нужди, са 

голямо предимство за ЕС като цяло, 

тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в 

доставките, позволяват да се вземат 

оптимални по отношение на 

разходите енергийни решения и 

позволяват на различните 

технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намалят разходите за 

енергия; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  419 

Клод Тюрмес 
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от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките, 

позволяват да се вземат оптимални по 

отношение на разходите енергийни 

решения и позволяват на различните 

технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намалят разходите за енергия; 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, с общото разбиране, че целите 

на ЕС в областта на климата и 

енергетиката са изпълнени, тъй като 

те дават възможност за възползване 

от природните обстоятелства, 
засилват неговата устойчивост на 

смущения в доставките, позволяват да 

се вземат оптимални по отношение на 

разходите енергийни решения и 

позволяват на различните технологии да 

се развиват и да се конкурират на 

пазара, като по този начин се намалят 

разходите за енергия; 

Or. en 

 

Изменение  420 

Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 

Лопес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи 

и нужди, са голямо предимство за ЕС 

като цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките, 

позволяват да се вземат оптимални по 

отношение на разходите енергийни 

решения и позволяват на различните 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и съвкупни разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките, 

позволяват да се вземат оптимални по 

отношение на разходите енергийни 

решения и позволяват на различните 
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технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намалят разходите за енергия; 

технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намаляват разходите за 

енергия и същевременно се допринася 

за общите цели на стратегиите и 

политиките в областта на климата 

и енергетиката; 

Or. en 

 

Изменение  421 

Мартина Вернер, Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките, 

позволяват да се вземат оптимални 

по отношение на разходите енергийни 

решения и позволяват на различните 

технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намалят разходите за 

енергия; 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките; 

въпреки това подчертава, че е 

необходимо да се следва 

дългосрочната цел на Европейския 

съюз за успешен преход от икономика, 

задвижвана от изкопаеми горива, към 

устойчива енергийна система; 

Or. en 

 

Изменение  422 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 
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основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките, 

позволяват да се вземат оптимални по 

отношение на разходите енергийни 

решения и позволяват на различните 

технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намалят разходите за енергия; 

основа на съответните им потенциал, 

околна среда, географско 

местоположение, опит, ноу-хау и 

икономически разходи и нужди, са 

голямо предимство за ЕС като цяло, тъй 

като засилват неговата устойчивост на 

смущения в доставките, позволяват да 

се вземат оптимални по отношение на 

разходите енергийни решения и 

позволяват на различните технологии да 

се развиват и да се конкурират на 

пазара, като по този начин се намалят 

разходите за енергия; 

Or. en 

 

Изменение  423 

Флавио Дзанонато, Дан Ника, Карлуш Зориню, Мартина Вернер, Клеър Муди, 

Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, Паул Танг, Катлен Ван Бремпт, Мирослав 

Похе, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките, 

позволяват да се вземат оптимални по 

отношение на разходите енергийни 

решения и позволяват на различните 

технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намалят разходите за енергия; 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките, 

позволяват да се вземат оптимални по 

отношение на разходите енергийни 

решения и позволяват на различните 

технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намалят разходите за енергия; 

подчертава обаче, че наличието на 

междусекторна, стабилна и 

прозрачна рамка за управление на 

Енергийния съюз, основана на 

цялостно прилагане на 

законодателството и на определяне 

на задължителни и стриктни цели и 

задачи, ще води до повишаване на 
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устойчивостта на ЕС на смущения в 

доставките, ще му позволява да взема 

оптимални решения по отношение на 

разходите, като това ще води до 

намаляване на разходите за енергия; 

задължителните национални цели и 

целите на равнището на ЕС за 

енергийна ефективност и енергия от 

възобновяеми източници създават 

растеж и работни места и биха 

подпомогнали установяването на 

технологичното лидерство на ЕС в 

тази област; 

Or. en 

 

Изменение  424 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, Ангелика Млинар, Гербен-Ян Гербранди, 

Фредрик Федерлей, Хуан Карлос Хираута Видал, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките, 

позволяват да се вземат оптимални по 

отношение на разходите енергийни 

решения и позволяват на различните 

технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намалят разходите за енергия; 

14. счита, че различията в енергийните 

миксове на държавите членки, въз 

основа на съответните им потенциал, 

опит, ноу-хау и икономически разходи и 

нужди, са голямо предимство за ЕС като 

цяло, тъй като засилват неговата 

устойчивост на смущения в доставките, 

позволяват да се вземат оптимални по 

отношение на разходите енергийни 

решения и позволяват на различните 

технологии да се развиват и да се 

конкурират на пазара, като по този 

начин се намалят разходите за енергия; 

настоява въпреки това, че 

националното многообразие не 

трябва да представляват пречка за 

единния пазар и държавите членки 

трябва да са спазват изцяло 

правилата за държавна помощ, да 

извършват необходимите инвестиции 

в своите вътрешни инфраструктури 

за пренос и да осигуряват високо 
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равнище на междусистемните връзки 

и устойчивост в своите национални 

енергийни системи с цел постигане на 

целите на Съюза в областта на 

енергийната сигурност и пазара; 

Or. en 

 

Изменение  425 

Мирослав Похе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14a. припомня, че сигурността на ЕС 

по отношение на енергийните 

доставки зависи и от 

непрекъснатата доставка на 

електроенергия; отбелязва, че за 

поддържането на висока степен на 

качество и надеждност на 

електрическата система на ЕС е 

необходимо производство на базово 

количество електроенергия към което 

да се включват допълнителните 

непостоянни мощности, получени от 

възобновяемите източници; 

призовава Комисията да предприеме 

подходящи мерки за стимулиране на 

инвестициите в онези 

нисковъглеродни технологии, които 

могат да осигурят производство на 

базово количество енергия; 

подчертава необходимостта от 

разработване на решения за 

съхранение на енергия с цел постигане 

в бъдеще на стабилност на 

доставката на електроенергия; 

Or. en 

 

Изменение  426 

Надин Морано 
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Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14a. посочва, че сигурността на 

енергийните доставки за ЕС, по-

специално за енергоемките отрасли, 

зависи също така от непрекъснатото 

подаване на електроенергия; 

отбелязва, че е необходимо основно 

производство на електроенергия с цел 

да се поддържат възможно най-

високите нива на качество и 

надеждност по електрическата 

мрежа на ЕС, като се интегрират 

неравномерните доставки от 

възобновяеми източници; отбелязва, 

че хидроелектроенергията, 

биоенергията и атомната енергия са 

сред нискоемисионните технологии и 

призовава Комисията да предприеме 

стъпки за насърчаване на 

инвестициите в тези форми на 

производство на енергия; 
 

Or. fr 

 

Изменение  427 

Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници 

на енергия, включително 

конвенционални и неконвенционални 

изкопаеми горива с ниски емисии и за 

възобновяемите източници на 

енергия, и поради това подчертава, че 

заличава се 
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не следва нито едно гориво или 

технологии, които допринасят за 

енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

Or. en 

 

Изменение  428 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 
източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива и следва да сложи 

край на своята зависимост от 

атомната енергия чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

нискоемисионни изкопаеми горива и 

възобновяеми източници на енергия, и 

преди всичко чрез насърчаване на 

енергийните икономии и 

устойчивото потребление; 

отбелязва, че енергийната 

зависимост трябва да бъде намалена 

като се следват строги правила за 

опазване на околната среда, 

включително относно сондирането в 

морето и относно усилията за 

производство на алтернативни 

източници на енергия. 

Or. en 

 

Изменение  429 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 
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Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 
източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез, на първо 

място, намаляване на 

необходимостта от електроенергия 

посредством въвеждането на мерки 

за енергийна ефективност и чрез 
максимално използване на местните 

енергийни източници, включително 

нискоемисионните изкопаеми горива и 

възобновяеми източници; 

Or. en 

 

Изменение  430 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на устойчиви местни 

източници на енергия, и чрез създаване 

на енергийна система, ориентирана 

към бъдещето, чрез приоритизиране 

на енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, 

като същевременно се отчитат 

икономическата ефективност и 

разходите на жизнения цикъл на 

различните технологии; 

Or. en 

 

Изменение  431 

Оле Лудвигсон 
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Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на безопасни и устойчиви 

нисковъглеродни местни източници на 

енергия, по-специално възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технология, която 

допринася за енергийната сигурност и 

постигането на дългосрочните 

климатични цели, да бъде подлагана 

на дискриминация; 

Or. en 

 

Изменение  432 

Андраш Дюрк, Алгирдас Саударгас 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални нисковъглеродни 

изкопаеми горива и възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технология, която допринася 

за енергийната сигурност и постигането 

на климатичните цели, да бъде 

подлагана на дискриминация; 

Or. en 
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Изменение  433 

Павел Теличка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технология, включително 

местните невъзобновяеми първични 

енергийни източници, което допринася 

за енергийната сигурност и постигането 

на климатичните цели, да бъде 

подлагано на дискриминация; 

Or. en 

 

Изменение  434 

Тереза Грифин, Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на възобновяеми източници 

на енергия и на потенциала за 

енергийна ефективност по 

отношение на сградите и 

транспорта; енергийната 

ефективност и реакцията на 

потребителите на електроенергия 

трябва да могат да се конкурират при 

условия на равнопоставеност с 

производствената мощност, като 
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същевременно се отчитат ползите, 

които трябва да бъдат получени от 

енергийната ефективност; 

Or. en 

 

Изменение  435 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от изкопаеми горива 

като най-напред повиши енергийната 

ефективност във важни сектори, като 

сградния сектор, и като повиши 

максимално използването на 

възобновяеми източници; поради това 

призовава за пълно прилагане на 

съществуващото законодателство на 

Европейския съюз за възобновяемите 

източници и за енергийната 

ефективност, включително на 

обвързващите национални цели за 

периода 2021–2030 г.; 

Or. en 

 

Изменение  436 

Мигел Урбан Креспо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

15. счита, че Съюзът може и трябва да 

намали своята зависимост от 

определени доставчици и горива чрез 

максимално използване на 

възобновяемите местни източници на 
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и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

енергия; счита, че системите за 

разпределено производство, при които 

се използват малки хидрогенератори, 

биомаса, биогаз, слънчева енергия, 

вятърна енергия и геотермална 

енергия служат за диверсифициране 

на източниците и следователно 

допринасят за по-голяма сигурност на 

доставката, за по-демократичен 

контрол на производството и 

потреблението на енергия, както и за 

по-малко въздействие върху околната 

среда и тези системи могат да бъдат 

управлявани и координирани много 

добре в рамките на интелигентна 

мрежа;  

Or. es 

 

Изменение  437 

Фредрик Федерлей, Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез повишаване 

на енергийната ефективност в 

промишлеността, транспорта и 

сградите (в публичния и в частния 

сектор, а така също и в домовете на 

хората), както и чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, по-специално, на 

възобновяемите източници, в 

съответствие с целите на ЕС за 

енергийна сигурност и в съответствие 

с климатичните цели; 

Or. en 
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Изменение  438 

Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, Дан Ника, Едуар Мартен, Мартина Вернер, 

Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, Соледад Кабесон Руис, Хосе 

Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Паул Танг, Катлен Ван 

Бремпт, Мирослав Похе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на възобновяеми източници 

на енергия и на потенциала за 

енергийна ефективност по 

отношение на сградите и 

транспорта; 

Or. en 

 

Изменение  439 

Масимилиано Салини, Лоренцо Чеза 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята енергийна зависимост от 

единствени доставчици като 

изгражда важни инфраструктури, 

които позволяват да се търгува 

енергия между южните и северните 

държави членки на Европейски съюз, 

както и чрез максимално използване на 

местните енергийни източници, 

включително конвенционални и 

неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и възобновяеми 
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подлагани на дискриминация; източници на енергия; 

Or. en 

 

Изменение  440 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 
подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на устойчиви източници на 

енергия и на потенциала за енергийна 

ефективност по отношение на 

сградите и транспорта; отбелязва, че 

със сектора на транспорта са 

свързани около една четвърт от 

емисиите на парникови газове в ЕС; 

подчертава, че ЕС спешно се нуждае 

от режим след 2020 г., за да продължи 

декарбонизацията на транспортния 

сектор, например чрез използването 

на модерни биогорива и възобновяема 

електроенергия; 

Or. en 

 

Изменение  441 

Владимир Манка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива като повиши най-

напред енергийната ефективност в 

основни сектори, като сградния 

сектор, използване на местните 
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ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

източници на енергия, включително 

конвенционални и неконвенционални 

изкопаеми горива с ниски емисии и за 

възобновяемите източници на енергия, и 

поради това подчертава, че не следва 

нито едно гориво или технология, 

която допринася за енергийната 

сигурност и климатичните цели, да 

бъде подлагана на дискриминация; 

Or. en 

 

Изменение  442 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на устойчиви местни 

източници на енергия, включително 

конвенционални и неконвенционални 

изкопаеми горива с ниски емисии и за 

възобновяемите източници на енергия, 

като същевременно се отчитат 

икономическата ефективност и 

разходите на жизнения цикъл на 

различните технологии; 

Or. en 

 

Изменение  443 

Мирослав Похе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 15. счита, че Съюзът може да намали 
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своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните 

нискоемисионни източници на енергия, 

по-специално възобновяемите 

източници; подчертава, че не следва 

нито едно устойчиво и 

нисковъглеродно гориво или 

технология, която допринася за 

енергийната сигурност и климатичните 

цели, да бъде подлагана на 

дискриминация; 

Or. en 

 

Изменение  444 

Мартина Вернер, Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на производство на енергия 

от възобновяеми ресурси, налични в 

рамките на Европейския съюз, без да 

се прибягва към внос от трети 

държави; 

Or. en 

 

Изменение  445 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 
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Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива 

с ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на възобновяеми източници 

на енергия и във връзка с това 

подчертава, че единствено гориво или 

технология, която е устойчива от 

екологична гледна точка, може да 

допринесе в дългосрочен план за 

постигането на енергийната 
сигурност и на климатичните цели; 

Or. en 

 

Изменение  446 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технология, която допринася 

за енергийната сигурност и 

климатичните цели, да бъде подлагана 

на дискриминация; счита обаче, че 

екологичните последици и 

последиците за здравето от 

хидравличното разбиване са твърде 

сериозни, за да се считат шистовият 

газ и шистовият нефт за сериозни 

алтернативи на газа и нефта, 

добивани по конвенционален метод; 
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Or. fr 

 

Изменение  447 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе, Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност и 

изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технология, която допринася 

за енергийната сигурност и 

климатичните цели, да бъде подлагана 

на дискриминация по принцип; 

Or. fr 

 

Изменение  448 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на устойчивите местни 

източници на енергия, включително 

конвенционални и неконвенционални 

изкопаеми горива с ниски емисии и за 

възобновяемите източници на енергия, и 

поради това подчертава, че при 

изготвянето на стратегията трябва 

да се вземат предвид всички разходи, 
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и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 
свързани с икономическата 

ефективност и жизнения цикъл на 

различните технологии; 

Or. de 

Изменение  449 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей, 

Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително конвенционални 

и неконвенционални изкопаеми горива с 

ниски емисии и за възобновяемите 

източници на енергия, и поради това 

подчертава, че не следва нито едно 

гориво или технологии, които 

допринасят за енергийната сигурност 

и изменението на климата, да бъдат 

подлагани на дискриминация; 

15. счита, че Съюзът може да намали 

своята зависимост от определени 

доставчици и горива чрез повишаване 

на енергийната ефективност в 

промишлеността, транспорта и 

сградите (в публичния и в частния 

сектор, а така също и в домовете на 

хората), както и чрез максимално 

използване на местните източници на 

енергия, включително на 

конвенционалните и неконвенционални 

изкопаеми горива с ниски емисии и, по-

специално, на възобновяемите 

източници, в съответствие с целите 

на ЕС за енергийна сигурност и в 

съответствие с климатичните цели; 

Or. en 

 

Изменение  450 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, София Сакорафа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. подчертава, че ЕС следва да се 

възползва от възможностите, които 

произтичат от енергийните ресурси 

на Източното Средиземноморие, по-
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специално с оглед на създаването на 

Средиземноморски газов център чрез 

коридор от Югоизточното 

Средиземноморие към Европа, за да се 

подобри енергийната сигурност на 

ЕС; призовава ЕС да насърчава 

инициативите за сътрудничество в 

сектора на енергетиката между 

държавите в Източното 

Средиземноморие като по този начин 

ще допринася за мира и 

икономическия просперитет на 

населението; 

Or. en 

 

Изменение  451 

Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните 

доставки за ЕС, следва да се използва в 

пълна степен и че ненужните 

регулаторни тежести за субектите, 

желаещи да инвестират в тези 

области, трябва да бъдат избягвани; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  452 

Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 
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Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните 

доставки за ЕС, следва да се 

използват в пълна степен и че 

ненужните регулаторни тежести за 

субектите, желаещи да инвестират в 

тези области, трябва да бъдат 

избягвани; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  453 

Флавио Дзанонато, Ойген Фройнд, Карлуш Зориню, Едуар Мартен, Мартина 

Вернер, Тереза Грифин, Патриция Тоя, Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, 

Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Паул Танг, Катлен Ван Бремпт, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните 

доставки за ЕС, следва да се 

използват в пълна степен и че 

ненужните регулаторни тежести за 

субектите, желаещи да инвестират в 

тези области, трябва да бъдат 

избягвани; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  454 

Гунар Хьокмарк 

 



 

PE560.739v01-00 120/150 AM\1065517BG.doc 

BG 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните 

доставки за ЕС, следва да се 

използват в пълна степен и че 

ненужните регулаторни тежести за 

субектите, желаещи да инвестират в 

тези области, трябва да бъдат 

избягвани; 

16. подчертава, че една амбициозна 

политика по отношение на климата 

съвпада както с целите на 

енергийната сигурност, така и с по-

малката зависимост от онези части 

на света, където стратегическите 

енергийни ресурси се използват като 

част от външната политика; 

Or. en 

 

Изменение  455 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва да 

бъдат избягвани; 

16. счита, че местните възобновяеми 

ресурси, които имат потенциал за 

повишаване на сигурността на 

енергийните доставки за ЕС, следва да 

се използват в пълна степен и че 

ненужните регулаторни тежести за 

субектите, желаещи да инвестират в 

тези области, трябва да бъдат избягвани; 

Or. en 

 

Изменение  456 

Оле Лудвигсон 
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Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва да 

бъдат избягвани; 

16. счита, че безопасните и устойчиви 

нисковъглеродни местни ресурси, по-

специално възобновяемите 

източници, които имат потенциал за 

повишаване на сигурността на 

енергийните доставки за ЕС, следва да 

се използват в пълна степен и че 

ненужните регулаторни тежести за 

субектите, желаещи да инвестират в 

тези области, трябва да бъдат избягвани; 

Or. en 

 

Изменение  457 

Иън Дънкан, Ашли Фокс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва 

да бъдат избягвани; 

16. счита, че местните енергийни 

ресурси имат потенциал за повишаване 

на сигурността на енергийните доставки 

за ЕС, за да се позволи на ЕС да 

премине към нисковъглеродни бъдеще 

по икономически ефективен начин и в 

съответствие с климатичните цели 

на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  458 

Сорин Мойса 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 
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Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва 

да бъдат избягвани; 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват като 

едновременно с това се гарантира 

пълно съответствие с установените 

норми в сферата на околната среда, 

здравеопазването и безопасността, 

както и принципът на правна 

пропорционалност; 

Or. en 

 

Изменение  459 

Мирослав Похе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва 

да бъдат избягвани; 

16. Счита, че нисковъглеродните 

местни ресурси, които имат потенциал 

за повишаване на сигурността на 

енергийните доставки за ЕС, следва да 

се използват като същевременно се 

спазва законодателството на ЕС в 

сферата на околната среда и се 

отчитат особеностите на 

държавите членки и икономическата 

ефективност; 

Or. en 

 

Изменение  460 

Мигел Урбан Креспо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 
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Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва да 

бъдат избягвани; 

16. счита, че възобновяемите местни 

ресурси, които имат потенциал за 

повишаване на сигурността на 

енергийните доставки за ЕС като 

едновременно с това намаляват 

съответното въздействие върху 

околната среда, следва да се използват 

в пълна степен, и че ненужните 

регулаторни тежести за субектите, 

желаещи да инвестират в тези области, 

трябва да бъдат избягвани; 

Or. es 

 

Изменение  461 

Мартина Вернер, Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва да 

бъдат избягвани; 

16. счита, че производството на 

енергия от възобновяеми ресурси, 

който са налични в рамките на 

Европейския съюз, без да е необходимо 

да се прибягва към внос от трети 

държави, които имат потенциал за 

повишаване на сигурността на 

енергийните доставки за ЕС, следва да 

се използва в пълна степен и че 

ненужните регулаторни тежести за 

субектите, желаещи да инвестират в 

тази област, трябва да бъдат 

избягвани; 

Or. en 

 

Изменение  462 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 
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Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва да 

бъдат избягвани; 

16. счита, че възобновяемите ресурси, 

които имат потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва да 

бъдат избягвани; 

Or. en 

 

Изменение  463 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва 

да бъдат избягвани; 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват с 

благоразумие;  

Or. fr 

 

Изменение  464 

Павел Теличка, Мортен Хелвег Петерсен, Фредрик Федерлей, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 
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Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва да 

бъдат избягвани; 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използват като 

едновременно с това се отчитат 

особеностите на държавите членки и 

икономическата ефективност и, че 

ненужните регулаторни тежести за 

субектите, желаещи да инвестират в 

тези области, трябва да бъдат избягвани; 

Or. en 

 

Изменение  465 

Мортен Хелвег Петерсен, Ангелика Млинар, Гербен-Ян Гербранди, Фредрик 

Федерлей, Филип Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС, следва да се използва в пълна 

степен и че ненужните регулаторни 

тежести за субектите, желаещи да 

инвестират в тези области, трябва 

да бъдат избягвани; 

16. счита, че местните ресурси както 

конвенционални, така и 

неконвенционални, които имат 

потенциал за повишаване на 

сигурността на енергийните доставки за 

ЕС могат да се имат предвид от 

държавите членки дотолкова 

доколкото те спазват напълно 

законодателството за околната 

среда, общественото здраве и 

безопасност и способстват за 

постигането на цялостните цели за 

климата, устойчивостта и 

сигурността; 

Or. en 
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Изменение  466 

Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 

Лопес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. счита, че протичащата 

понастоящем еволюция в 

технологиите за енергия от 

възобновяеми източници допринася за 

извеждането им като безопасен 

вариант за увеличаване на 

енергийната сигурност чрез 

комбинирането, например, на 

различни възобновяеми енергийни 

източници и механизми за 

съхранение; 

Or. en 

 

Изменение  467 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. призовава Комисията да 

финализира оценката на своите 

препоръки относно хидравличното 

разбиване в голям обем (2014/70/ЕС) и 

бързо да представи предложения за 

обвързващо законодателство на 

равнището на ЕС преди края на 

2016 г.; 

Or. en 

 

Изменение  468 

Флавио Дзанонато, Ойген Фройнд, Карлуш Зориню, Едуар Мартен, Мартина 
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Вернер, Патриция Тоя, Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, 

Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Паул Танг, Катлен Ван Бремпт, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. счита, че използването на 

хидравлично разбиване в Съюза води 

до рискове и отрицателни последици 

за климата, околната среда и 

общественото здраве и че застрашава 

постигането на дългосрочната цел на 

ЕС за декарбонизация; освен това, 

поради ограничения потенциал на 

неконвенционалните горива за 

отговаряне на бъдещото енергийно 

търсене на Съюза, в съчетание с 

големите инвестиционни и 

експлоатационни разходи, счита, че 

хидравличното разбиване не е 

обещаваща технология; следователно 

призовава държавите членки да не 

разрешават извършването на нови 

дейности, свързани с проучване и 

добив на неконвенционални горива в 

рамките на ЕС, докато не се докаже, 

че това е безопасно за околната среда, 

гражданите и работниците; 

Or. en 

 

Изменение  469 

Владимир Уручев 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 
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инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

на технологично-неутрален подход; 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите във важни проекти за 

изграждане на интерконектори и в 

разработването на местните енергийни 

ресурси, въз основа на технологично-

неутрален подход; 

Or. en 

 

Изменение  470 

Адина-Йоана Вълян 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

на технологично-неутрален подход; 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се привлекат частни 

инвестиции за разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

на технологично-неутрален подход; 

Or. en 

 

Изменение  471 

Анелен Ван Босойт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите, научните изследвания и 

иновациите в енергетиката за 
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на технологично-неутрален подход; използването на местните енергийни 

ресурси, енергийната ефективност и 

енергийните технологии; 

Or. en 

 

Изменение  472 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

основа на технологично-неутрален 

подход; 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в основни сектори за 

енергийната ефективност, като 

сгради и енергийни ресурси от 

възобновяеми източници посредством 

поемането на по-голям проектен риск 

с цел привличане на частно 

финансиране; 

Or. en 

 

Изменение  473 

Оле Лудвигсон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 
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инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

основа на технологично-неутрален 

подход; 

инвестициите в разработването на 

европейски, безопасни, устойчиви и 

нисковъглеродни местни енергийни 

ресурси, по-специално на 

възобновяемите източници; 

Or. en 

 

Изменение  474 

Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

основа на технологично-неутрален 

подход; 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

устойчивите инвестиции в сферата 

на енергетиката в съответствие с 

посоченото в Регламент 2015/0009; 

Or. en 

 

Изменение  475 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се насърчат 

инвестициите с висока социална и 

икономическа стойност, като тези в 
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основа на технологично-неутрален 

подход; 
енергийна ефективност, тъй като тя 

е важен двигател за създаването на 

нови работни места, за увеличаване 

на енергийната сигурност и 

способства за постигането на 

климатичните цели; 

Or. en 

 

Изменение  476 

Андраш Дюрк, Алгирдас Саударгас, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

на технологично-неутрален подход; 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

на технологично-неутрален подход и 

енергийна ефективност; 

Or. en 

 

Изменение  477 

Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 

Лопес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 



 

PE560.739v01-00 132/150 AM\1065517BG.doc 

BG 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

основа на технологично-неутрален 

подход; 

инвестициите в разработването на 

устойчиви местни енергийни ресурси, 

въз основа на подход, при който се 

отчита цялостното съотношение 

разходи/ползи, и въз основа на техния 

ефективен принос за постигане на 

енергийните и климатични цели на 

ЕС в съответствие с рамката за 2030 

г.; 

Or. en 

 

Изменение  478 

Хуан Карлос Хираута Видал, Фредрик Федерлей, Павел Теличка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

на технологично-неутрален подход; 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

на подход, отчитащ цялостното 

съотношение разходи/ползи; 

Or. en 

 

Изменение  479 

Мигел Урбан Креспо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 
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Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

основа на технологично-неутрален 

подход; 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

възобновяемите местни енергийни 

ресурси, въз основа на технологично-

неутрален подход; 

Or. es 

 

Изменение  480 

Мартина Вернер, Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

основа на технологично-неутрален 

подход; 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

енергийно производство от 

възобновяеми източници, с които 

разполагаме в рамките на 

Европейския съюз; 

Or. en 

 

Изменение  481 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на всички 

съществуващи в ЕС схеми за 

финансиране,за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

енергийна издръжливост на Европа; 



 

PE560.739v01-00 134/150 AM\1065517BG.doc 

BG 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

основа на технологично-неутрален 

подход; 

Or. en 

 

Изменение  482 

Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

основа на технологично-неутрален 

подход; 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

устойчивите инвестиции съгласно 

посоченото в Регламент 2015/0009 и 

да се постигнат и надминат нашите 

цели в областта на климата и 

енергетиката за 2020 г. и 2030 г.;  

Or. en 

 

Изменение  483 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

17. призовава Комисията да предостави 

съществуващото финансиране от ЕС, 

включително от Европейския фонд за 

стратегически инвестиции на 

националните фондове за 

стратегически инвестиции и на 

публичните банки за развитие, така 

че да се предоставят на държавите 
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основа на технологично-неутрален 

подход; 
средства за финансиране и 

подобряване на енергийните ресурси с 

цел посрещане на техните нужди за 

развитие;  

Or. fr 

 

Изменение  484 

Флавио Дзанонато, Карлуш Зориню, Едуар Мартен, Патриция Тоя, Клеър Муди, 

Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, Паул Танг, Мирослав Похе, Дан Ника, 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз 

основа на технологично-неутрален 

подход; 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да с постигнат и 

надминат целите на Европейския 

съвет за 2030 г. по отношение на 

климата и енергетиката за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове с най-малко 40%; увеличаване 

на дяла на енергията от възобновяеми 

източници с най-малко 27% и 

повишаване на енергийната 

ефективност с най-малко 27% (като 
се има предвид, че целта е 30%); 

Or. en 

 

Изменение  485 

Мортен Хелвег Петерсен, Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей, Филип Де 

Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 
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Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

на технологично-неутрален подход; 

17. призовава Комисията да улесни 

ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за 

финансиране, включително 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се подкрепят 

инвестициите в разработването на 

местните енергийни ресурси, въз основа 

на подход, който приоритизира 

интернализацията на външни 

разходи; счита, че субсидиите и 

липсата на интернализация на 

външните разходи водят до 

изкривяване на пазара, и по тази 

причина призовава Комисията да 

гарантира равнопоставени условия на 

конкуренция, за да даде ясен сигнал по 

отношение на инвестициите – за 

устойчиви инвестиции, както и за 

извеждането от експлоатация на 

най-замърсяващите и опасни форми 

за производство на електроенергия; 

Or. en 

 

Изменение  486 

Адина-Йоана Вълян 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17a. подчертава, че ЕФСИ следва да 

функционира като механизъм, който 

превръща инвестициите, вложени в 

инфраструктура, в напълно ликвиден 

клас активи с бонове, които могат да 

бъдат обединявани и търгувани и на 

европейския и на световния пазар; 

освен това отбелязва, че 

институционните инвеститори, 

като застрахователи или пенсионни 

фондове, за които е присъщо да 
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правят дългосрочни инвестиции в 

реални активи, биха били привлечени 

единствено чрез стандартизирани 

инвестиционни продукти и солиден 

списък от проекти, който може да 

гарантира стабилни бизнес досиета. 

Or. en 

 

Изменение  487 

Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, Палома 

Лопес Бермехо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да 

продължи да настоява за специална 

глава „Енергетика“ в рамките на 

преговорите по 

Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  488 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да 

продължи да настоява за специална 

заличава се 
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глава „Енергетика“ в рамките на 

преговорите по 

Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

Or. en 

 

Изменение  489 

Мигел Урбан Креспо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да 

продължи да настоява за специална 

глава „Енергетика“ в рамките на 

преговорите по 

Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

заличава се 

Or. es 

Изменение  490 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 

18. призовава Комисията да продължи 

да настоява за създаването на система 

за енергиен обмен между ЕС и САЩ с 
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„Енергетика“ в рамките на 

преговорите по 

Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

оглед на настоящото и бъдещо 

развитие в областта на научните 

изследвания, иновациите и 

лицензирането на системите от 

електропроводи, като високоволтови 

енергийни връзки, насочени към 

развитието на глобална мрежа за 

споделяне на електроенергията от 

възобновяеми източници; 

Or. en 

 

Изменение  491 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да 

продължи да настоява за специална 

глава „Енергетика“ в рамките на 

преговорите по Трансатлантическото 

партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ), с оглед премахване на 

ограниченията върху износа на САЩ 

на суров нефт и втечнен природен газ 

(LNG) и премахването на 

протекционистките мерки; 

18. призовава Комисията да сложи край 

на преговорите за Трансатлантическото 

партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ); 

Or. fr 

 

Изменение  492 

Сорин Мойса 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 
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„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на тарифните и 

нетарифни бариери на САЩ пред 

търговията с втечнен природен газ 

(LNG) и суров нефт; 

Or. en 

 

Изменение  493 

Йежи Бузек, Антонио Таяни, Андраш Дюрк, Владимир Уручев, Кришианис 

Каринш, Януш Левандовски, Адина-Йоана Вълян, Адам Герек, Херберт Ройл, 

Кристиян Елер, Хена Виркунен, Пилар дел Кастильо Вера 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 

„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да работи за постигането на целта за 

обособяване на отделна глава 

„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

Or. en 

 

Изменение  494 

Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди, Тереза Грифин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по- 18. призовава Комисията, и по-
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специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 

„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 

„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на неоснователните 

протекционистки мерки; призовава 

Комисията, в този аспект, да 

гарантира също, че всяка такава 

енергийна глава включва и разпоредби 

за нарастване на сътрудничеството 

между финансираните на 

правителствено равнище програми за 

изследвания в областта на 

енергетиката на ЕС и на САЩ, по-

специално програмата ARPA-E на 

САЩ. 

Or. en 

 

Изменение  495 

Флавио Дзанонато, Дан Ника, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко Лопес, 

Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Паул Танг, Мирослав Похе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 

„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 

„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на неоснователните 

протекционистки мерки; 

Or. en 
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Изменение  496 

Мортен Хелвег Петерсен, Кая Калас, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, Филип 

Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 

„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки; 

18. призовава Комисията, и по-

специално ГД „Търговия“, да продължи 

да настоява за специална глава 

„Енергетика“ в рамките на преговорите 

по Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), с 

оглед премахване на ограниченията 

върху износа на САЩ на суров нефт и 

втечнен природен газ (LNG) и 

премахването на протекционистките 

мерки, които биха спомогнали за 

създаване на по-конкурентна среда за 

европейския бизнес чрез намаляване 

на разликите в цената на 

електроенергията от двете страни 

на Атлантика; 

Or. en 

 

Изменение  497 

Йежи Бузек, Марек Юзеф Грубарчик, Владимир Уручев, Барбара Капел, 

Кришианис Каринш, Януш Левандовски, Адина-Йоана Вълян, Адам Герек, 

Кристиян Елер, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18a. подчертава, че една по-силна 

енергийна общност следва да бъде 

основно оръжие на външната 

енергийна политика на ЕС и приканва 

Комисията да излезе с конкретни 

предложения за реформа на 

енергийната общност въз основа на 

доклада на Групата за размисъл на 

високо равнище; 
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Or. en 

 

Изменение  498 

Марек Юзеф Грубарчик, Давид Бохдан Яцкевич 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; това ще се 

отнася по-специално до 

Стратегическото партньорство в 

областта на енергетиката с 

Украйна; 

Or. en 

 

Изменение  499 

Мартина Вернер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка, без да се 
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прибягва към създаването на 

национални пазари на капацитет, 

които да подкопават ефективността 

на вътрешния енергиен пазар; 

Or. en 

 

Изменение  500 

Йежи Бузек, Марек Юзеф Грубарчик, Владимир Уручев, Барбара Капел, Адам 

Герек, Кристиян Елер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции, 

включително създаването на 

Парламентарна асамблея на 

енергийната общност, и изпълнението 

на ключови инфраструктурни проекти, 

за да се гарантира по-добра интеграция 

на енергийния пазар на ЕС и 

сигурността на механизмите за 

доставка; 

Or. en 

 

Изменение  501 

Андраш Дюрк, Херберт Ройл, Хена Виркунен, Алгирдас Саударгас 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 
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изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, като 

трансграничните двупосочни 

интерконектори, за да се гарантира по-

добра интеграция на енергийния пазар 

на ЕС и сигурността на механизмите за 

доставка; 

Or. en 

 

Изменение  502 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната 

общност чрез, наред с другото, по-

добро прилагане и изпълнение на 

правото на ЕС, засилване на неговите 

институции и изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят дейностите на 

Общността именно в сферата на 

възобновяемата енергия и енергийната 

ефективност за по-голяма сигурност 

на доставката чрез, наред с другото, 

по-добро прилагане и изпълнение на 

правото на ЕС, като целите за 2020 г. 

и 2030 г., засилване на неговите 

институции и изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

Or. en 

 

Изменение  503 

Дарио Тамбурано, Давид Борели, Елеонора Еви, Марко Афронте 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията и държавите 19. призовава Комисията и държавите 
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членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, включването на 

Исландия и Швейцария, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти и на проекти 

за намаляване на търсенето, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

Or. en 

 

Изменение  504 

Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите 

институции и изпълнението на 
ключови инфраструктурни проекти, за 

да се гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, изпълнение на 

ключови инфраструктурни проекти, за 

да се гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка и, по-

специално, подкрепа на руския проект 

за газопровод „Син поток“; 

Or. fr 

Изменение  505 

Флавио Дзанонато, Мартина Вернер, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, 

Клеър Муди, Паул Танг, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 
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чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка, като се 

избягва необходимостта от 

национални пазари на капацитет, 

които да подкопават ефективността 

на вътрешния енергиен пазар; 

Or. en 

 

Изменение  506 

Кая Калас, Мортен Хелвег Петерсен, Фредрик Федерлей, Павел Теличка, Филип 

Де Бакер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

19. призовава Комисията и държавите 

членки да укрепят енергийната общност 

чрез, наред с другото, по-добро 

прилагане и изпълнение на правото на 

ЕС, по-специално чрез по-добро 

управление, усъвършенстване на 

процедурите и по-добра употреба на 

инструментите на 

информационните технологии, 

насочени към намаляване на 

административната тежест, 
засилване на неговите институции и 

изпълнението на ключови 

инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира по-добра интеграция на 

енергийния пазар на ЕС и сигурността 

на механизмите за доставка; 

Or. en 
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Изменение  507 

Мириам Дали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. набляга на необходимостта от 

засилване на евро-

средиземноморското сътрудничество 

в областта на газа, 

електроенергията, енергийната 

ефективност и възобновяемите 

източници; призовава Комисията да 

ускори създаването на евро-

средиземноморската газова 

платформа; 

Or. en 

 

Изменение  508 

Оле Лудвигсон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. подчертава необходимостта от 

модернизиране и декарбонизиране на 

отоплителния сектор посредством 

използването на възобновяеми горива, 

по-специално при централното 

отопление, за да се намали вноса на 

газ, а така също и емисиите, като 

същевременно се подобри 

сигурността на доставките. 

Or. en 

 

Изменение  509 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за резолюция 

Параграф 19 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. потвърждава специфичната 

зависимост на Съюза от внос на 

електроенергия за отопление; 

припомня, че най-добрите 

инструменти за ЕС, за намаляване на 

тази зависимост, са определяне на 

амбициозни цели за енергийна 

ефективност и възобновяеми 

източници, по-добре интегрирани 

енергийни пазари и обновяване на 

системите за централно отопление 

заедно с разгръщането на технологии, 

като топлинни помпи; 

Or. en 

 

Изменение  510 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. подчертава, че са необходими 

иновации в сферата на 

възобновяемите технологии за 

отопление с цел намаляване на вноса, 

понижаване на разходите, 

подобряване на функционирането на 

системата, улесняване на тяхното 

интегриране, както и с цел 

повишаване на нивото на 

температурата, така че да се 

отговори на необходимостта от 

високотоплинен източник в 

промишления сектор. 

Or. en 
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Изменение  511 

Клод Тюрмес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. призовава Комисията да приеме 

стратегия на ЕС за отопление и 

охлаждане, която да определя всички 

необходими дейности и 

взаимодействия по отношение на 

жилищния, търговския и 

промишления сектори с цел 

намаляване на тази зависимост, като 

същевременно допринесе за 

постигането на целите на ЕС по 

отношение на енергетиката и 

климата, като постигне икономии на 

енергия, като повиши 

конкурентоспособността на 

европейската икономика, като 

стимулира растежа и създаването на 

работни места и като насърчи 

иновациите в системата; 

подчертава, че тази стратегия за 

отопление и охлаждане следва да 

обхваща всички пет измерения на 

енергийния съюз. 

Or. en 

 

 


