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Изменение  37 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

62. настоятелно призовава Комисията да 

даде също така предимство на 

геополитическата независимост на ЕС 

чрез единни преговорни позиции на ЕС 

спрямо трети държави, включително 

чрез навременно преразглеждане на 

Регламента за сигурността на 

доставките на газ и на решението за 

създаване на механизъм за обмен на 

информация във връзка с 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката; подчертава 

значението на достъпността, 

устойчивостта и сигурността на 

енергийните доставки; подчертава 

правото на всяка държава членка да 

определя своя микс от енергийни 

източници; 

62. настоятелно призовава Комисията да 

даде също така предимство на 

геополитическата независимост на ЕС 

чрез единни преговорни позиции на ЕС 

спрямо трети държави, включително 

чрез навременно преразглеждане на 

Регламента за сигурността на 

доставките на газ и на решението за 

създаване на механизъм за обмен на 

информация във връзка с 

междуправителствени споразумения в 

областта на енергетиката; подчертава 

значението на достъпността, 

устойчивостта и сигурността на 

енергийните доставки; подчертава, че 

макар Договорите да гарантират 

правото на всяка държава членка да 

определя своя микс от енергийни 

източници, регионалното 

сътрудничество (напр. в региона на 

Балтийско море, в региона на 

Югоизточна Европа, в региона на 

Централна и Западна Европа и в 

региона на Северно море) би позволило 

на европейската енергийна система 

да постигне икономия на разходи, 

както и ползи; 

Or. en 
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Изменение  38 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

56. подчертава факта, че енергийният 

съюз може да се постигне чрез засилени 

действия на ЕС в следните области: 

конкурентоспособен вътрешен енергиен 

пазар, силна европейска система на 

управление, научни изследвания и 

иновации, нови инвестиции за 

подобряване на трансграничната 

инфраструктура и междусистемни 

връзки, които осигуряват устойчивост и 

сигурност на енергиен преход, който ще 

даде тласък на растежа и разкриването 

на работни места и в дългосрочен план 

ще предложи достъпни цени на 

енергията за домакинствата и 

промишлеността, и по този начин ще 

предотврати и ще се справи с 

енергийната бедност; 

56. подчертава факта, че енергийният 

съюз може да се постигне чрез засилени 

действия на ЕС в следните области: 

конкурентоспособен вътрешен енергиен 

пазар, силна европейска система на 

управление, научни изследвания и 

иновации, нови инвестиции за 

подобряване на трансграничната 

инфраструктура и междусистемни 

връзки, които осигуряват устойчивост и 

сигурност на енергиен преход, който ще 

даде тласък на растежа и разкриването 

на работни места и в дългосрочен план 

ще предложи достъпни разходи за 

енергия за домакинствата и 

промишлеността, и по този начин ще 

предотврати и ще се справи с 

енергийната бедност; 

Or. en 

 

 


