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Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 1
Параграф 2

2. Също така приветства факта, че в "Новата енергийна политика за Европа"  се 
зачита напълно изборът на държавите-членки на "енергиен микс" и техният
суверенитет по отношение на първичните енергийни източници, като 
същевременно тази политика се подкрепя  от дух на солидарност между 
държавите-членки и се осигурява интегриран подход към промяната на климата 
и предизвикателството, свързано с устойчивостта на околната среда;
подчертава, че енергийната политика позволява, при използване на 
възобновяеми енергийни източници, да се провежда децентрализирана 
енергийна политика, прилагаща изискванията и възможностите на 
регионално равнище, ето защо насърчава държавите-членки да не 
пренебрегват някои технологии;

Or. hu
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Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 2
Параграф 2

2. Също така приветства факта, че в " Новата енергийна политика за Европа"  се 
зачита напълно избора на държавите-членки на енергиен микс и техния 
суверенитет по отношение на първичните енергийни източници, като 
същевременно тази политика се подкрепя  от дух на солидарност между 
държавите-членки и се осигурява интегриран подход към промяната на климата 
и предизвикателството, свързано с устойчивостта на околната среда; приканва 
компетентните органи да осигурят средствата за постигане на тези цели;

Or. fr

Изменение, внесено от Bernadette Bourzai

Изменение 3
Параграф 2а (нов)

2а. Въпреки това изразява съжаление относно факта, че Комисията не прави 
достатъчна връзка между развитието на възобновяемите енергийни 
източници и последиците му за структурирането на пазара на труда, за 
предоставянето на училищно и професионално обучение, както и за 
развитието на индустриалните отношения;

Or. fr

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 4
Параграф 2а (нов)

2а. Насърчава държавите-членки да изготвят карта на възможните 
възобновяеми енергийни източници в различните техни региони, така че 
всяка страна да се възползва в най-пълна степен от своите възможности и 
същевременно да насърчи своите региони да използват възобновяеми 
енергийни източници; 

Or. el
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Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 5
Параграф 3

3. В контекста на годишния преглед на плана за действие в областта на 
енергетиката настоява Европейският парламент да се информира ежегодно за 
постигнатия напредък и за получените резултати от прилагането на политиката 
на ЕС в областта на енергетиката и промяната на климата, преди годишното 
разглеждане на плана от Европейския съвет; освен това, изисква от 
държавите-членки да изготвят своите климатични или енергийни 
стратегии, като обръщат особено внимание на дяла на възобновяемите 
енергийни източници и на енергийната ефективност, като същевременно 
отчитат регионалните специфики;

Or. hu

Изменение, внесено от Bernadette Bourzai

Изменение 6
Параграф 3а (нов)

3а. Изразява съжаление за факта, че директивата относно електричеството, 
произвеждано от възобновяеми енергийни източници, завършва с внедряване 
на централи за производство на биомаса, широкомащабни и без 
когенериране, които не са производителни в енергиен план и рискуват да 
дестабилизират напълно пазара на промишления дърводобив и на енергията 
от дървен материал в някои региони;

Or. fr

Изменение, внесено от Bernadette Bourzai

Изменение 7
Параграф 3б (нов)

3б. Изисква от Комисията да направи когенерирането задължително, когато 
възобновяемата енергия се произвежда от биомаса, и да проучи 
въздействието на проектите за генератори с дървен материал върху 
местното и устойчиво развитие на веригата на дървообработващата 
промишленост, предвид това, че на тази верига е отделена важна роля за 
изтъкването на стойността на териториите и за динамиката на 
икономиките в селските райони;

Or. fr
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Изменение, внесено от Bernadette Bourzai

Изменение 8
Параграф 4

4. Настоятелно призовава Комисията да представи възможно най-скоро 
предложението си за директива относно използването на възобновяеми 
енергийни източници за отопление и охлаждане, както и на средствата за 
насърчаване, трансфер на технологии и разпространение на най-добрите 
европейски практики за използване на този потенциал, който до момента е 
до голяма степен неизползван в Европа;

Or. fr

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 9
Параграф 4

4. Настоятелно призовава Комисията да представи възможно най-скоро 
предложението си за директива за възобновяемите източници на енергия най-
късно до края на 2007 г. и я призовава да определи средна цел за 25-процентов 
дял на възобновяемите енергийни източници до 2020 г., ясни и обвързващи 
цели за отраслите на електроенергията, транспорта, отоплението и 
охлаждането, и да изясни ролите и отговорностите на регионалните и местни 
власти в прилагането на политиката в тази област;

Or. en

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 10
Параграф 4

4. Настоятелно призовава Комисията да представи възможно най-скоро 
предложението си за директива за възобновяемите източници на енергия и я 
призовава да изясни ролите и отговорностите на регионалните и местни власти в 
прилагането на политиката в тази област, като насърчи местните органи на
властта да използват средствата за развитие на възобновяемите 
енергийни източници на възможно най-ниско равнище на вземане на 
решения;

Or. hu
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Изменение, внесено от Oldřich Vlasák

Изменение 11
Параграф 4

4. Настоятелно призовава Комисията да представи възможно най-скоро 
предложението си за директива за възобновяемите източници на енергия и я 
призовава да изясни ролите, правата и отговорностите на регионалните и 
местни власти в прилагането на политиката в тази област;

Or. en

Изменение, внесено от Bernadette Bourzai

Изменение 12
Параграф 4а (нов)

4а. Изисква от Комисията да мобилизира всички местни фактори, 
заинтересовани от развитието на възобновяемите енергийни източници: 
местни и регионални органи, земеделски и горски стопани, предприемачи и 
специалисти по благоустройството, университети, изследователи и 
частни лица, да способства за установяването на партньорство между 
частния и обществения сектор и да подобрява веригите на снабдяването и 
търговската реализация на произвежданата възобновяема енергия;

Or. fr

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 13
Параграф 4а (нов)

4а. Изисква от Съвета и от Европейската комисия да се обърне особено 
внимание, освен на законодателните развития и технологичните 
подобрения, и на условията за успех, а именно на сериозното участие на 
местните и регионални органи и на всички обществени фактори;

Or. fr
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Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 14
Параграф 4а (нов)

4а. Като отчита факта, че често местните общности реагират остро на 
използването на някои форми на възобновяеми енергийни източници като 
вятърните или геотермията, поради вероятни отрицателни отражения 
върху природната и застроената среда и върху икономически дейности в 
района, като например туризма, изисква от Комисията да изготви насоки 
за процедури за съгласуване с местните общности въз основа на правилно 
информиране на гражданите и свеждане на евентуалните отрицателни 
отражения до минимум;

Or. el

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 15
Параграф 5

5. Призовава държавите-членки, които все още не са направили това, да пристъпят 
незабавно към прилагане на директивата относно енергийната ефективност на 
сградния фонд (2002/91/ЕО) и да ускорят изготвянето на национални 
планове за енергийна ефективност, както са предвидени в Директивата на 
Европейския парламент и на Съвета относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги 
(2006/32/EО) в партньорство с местните и регионални органи;

Or. fr

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 16
Параграф 6

6. Призовава, следователно, регионалните и местни власти да се ангажират с 
постигането на целите на тяхна собствена територия, да вземат предвид 
тези цели в своите политики по отношение на териториалното 
устройство и използването на земята, и по-конкретно по отношение на 
разрастването на градовете и транспорта, и да настояват редовно за 
необходимостта новите постройки и сгради, както и енергоспестяващо 
санираните съществуващи сгради, да не съдържат въглерод и за улесняване и 
ускоряване на административните процедури, необходими за развитието на 
възобновяемите източници на енергия;
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Or. fr

Изменение, внесено от Oldřich Vlasák

Изменение 17
Параграф 6

6. Призовава, следователно, регионалните и местни власти да подкрепят редовно 
необходимостта новите постройки и сгради да бъдат енергийно ефективни и 
да се улесняват и ускоряват административните процедури, необходими за 
развитието на възобновяемите източници на енергия;

Or. en

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 18
Параграф 6а (нов)

6а. Изисква от регионалните и местните органи незабавно да се ангажират с 
постигането на целите на Европейския съюз на своите територии, заедно с 
всички местни фактори, като по този начин се създаде доброволно 
движение на местни органи, ангажирани с представата за своето 
енергийно бъдеще в този нов контекст;

Or. fr

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 19
Параграф 6а (нов)

6а. Изисква от държавите-членки, регионите и местните органи на властта 
да дадат пример на европейските граждани, като въведат в своите сгради 
технологии, основаващи се на възобновяеми енергийни източници, като 
насърчават използването на биогорива за своите превозни средства и като 
спестяват енергия чрез снабдяване с енергийно ефективно оборудване;

Or. el
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Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 20
Параграф 6а (нов)

6а. Призовава за пълно отчитане на субсидиарността и за изготвяне и 
прилагане, от страна на местните и регионални органи на властта, на 
местни енергийни планове за съхранение на енергията, енергийна 
ефективност и нарастване на употребата на възобновяема енергия;

Or. en

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 21
Параграф 6а (нов)

6а. Иска от държавите-членки, от регионите и от местните органи на 
властта да допринасят, посредством кампании и икономически стимули, 
за промяна в отношението на населението и в потребителските навици по 
отношение на икономиите на енергия и разпространението на 
възобновяемите енергийни източници;

Or. hu

Изменение, внесено от Bernadette Bourzai

Изменение 22
Параграф 7

7. Призовава регионалните и местни власти да осигурят предоставянето на 
широката общественост и на социалноикономическите фактори на ясна 
информация за насърчаването на технологичните аспекти на фотогалваничното 
производство на електроенергия, както и за техническата и практическа 
информация за биогоривата, биомасата, вятърната енергия и геотермията, 
и да гарантират предоставянето на финансови стимули от отделните власти;

Or. fr
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Изменение, внесено от Marian Harkin

Изменение 23
Параграф 7

7. Призовава регионалните и местни власти да осигурят предоставянето на 
широката общественост на ясна информация за насърчаването на 
технологичните аспекти на фотогалваничното производство на електроенергия, 
както и за техническата и практическа информация за биогоривата, заедно с 
информация относно финансовите стимули, които са също на 
разположение;

Or. en

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 24
Параграф 7

7. Призовава регионалните и местни власти да осигурят предоставянето на 
широката общественост на ясна информация за насърчаването на 
технологичните аспекти на фотогалваничното производство на електроенергия,
за оборудването за пренос на геотермична енергия, на биомаса, на вятърна и 
хидравлична енергия, както и за техническата и практическа информация за 
биогоривата, и да гарантират предоставянето на финансови стимули от 
отделните власти; изисква от тях да насърчават обмена на добри практики, 
било то по вече съществуващите методи, било чрез нови средства;

Or. hu

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 25
Параграф 7

7. Призовава регионалните и местни власти да осигурят предоставянето на 
широката общественост на ясна информация за насърчаването на 
технологичните аспекти на фотогалваничното производство на електроенергия, 
геотермията и геотермията на почвите, както и за техническата и 
практическа информация за биогоривата, и да гарантират предоставянето на 
финансови стимули от отделните власти;

Or. el
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Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 26
Параграф 7

7. Призовава регионалните и местни власти да осигурят предоставянето на 
широката общественост на ясна информация за насърчаването на 
технологичните аспекти на фотогалваничното производство на електроенергия, 
както и за техническата и практическа информация за енергийната 
ефективност, и да гарантират предоставянето на финансови стимули от 
отделните власти;

Or. en

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 27
Параграф 7а (нов)

7а. Изисква от държавите-членки да следят за предвижданите от органите на 
властта финансови стимули, да насърчават обучението, новаторството и 
изследователската и развойна дейност в областта на възобновяемите 
енергийни източници, и да разширяват възможностите за новаторство за 
предприятията;

Or. hu

Изменение, внесено от Marian Harkin

Изменение 28
Параграф 8

8. Призовава за предоставяне на финансиране по линията на териториалното 
сближаване, с цел насърчаване на трансграничното и междурегионално 
сътрудничество между регионалните власти, местните власти и НПО, така че да 
се насърчи използването на най-добри практики и интегриран подход към 
енергийната политика;

Or. en



AM\666565BG.doc 11/15 PE 388.617v01-00

BG

Изменение, внесено от Bernadette Bourzai

Изменение 29
Параграф 8

8. Призовава за предоставяне на финансиране по линията на териториалното 
сближаване, с цел насърчаване на трансграничното и междурегионално 
сътрудничество и обмена на добри практики между регионалните власти, 
местните власти и НПО, така че да се насърчи използването на интегриран 
подход към енергийната политика;

Or. fr

Изменение, внесено от Elspeth Attwooll

Изменение 30
Параграф 8а (нов)

8а. Призовава държавите-членки и Комисията да насърчават, чрез 
териториално сътрудничество, развитието на регионални мрежи за 
алтернативни и възобновяеми енергийни източници, насочени към 
потребителите и крайните потребители;

Or. en

Изменение, внесено от Nikolaos Vakalis

Изменение 31
Параграф 8а (нов)

8а. Изисква от Комисията да посочи примери за регионално и местно развитие, 
които се основават на насърчаване на възобновяемите енергийни 
източници и на спестяването на енергия, и да спомогне за обмена на най-
добри практики и информация между европейските региони и местните 
органи на властта;

Or. el

Изменение, внесено от Elspeth Attwooll

Изменение 32
Параграф 8б (нов)

8б. Счита, че е необходимо да се изгради общоевропейска стратегия за преход 
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от основаващи се на бензин транспортни системи към система, която да 
се основава на алтернативни и възобновяеми горива, като например 
водородно гориво и биогорива, в т.ч. планове за общоевропейска магистрална 
система, предоставяща възобновяеми и алтернативни източници на 
гориво; счита още, че трябва да се положат всички разумни усилия, за да се 
гарантира, че отдалечените и по-малко развити региони са свързани с 
такава общоевропейска мрежа;

Or. en

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 33
Параграф 9

9. Настоятелно призовава регионалните власти, местните власти и НПО да се 
възползват от финансирането по Седмата рамкова програма за насърчаване на 
технологиите за възобновяеми енергии и подкрепя инициативата EURENEW 
за разпоредби в Договорите, които да определят конкретни цели по 
отношение на финансовото подпомагане за изследователската и развойна 
дейност и за широкото прилагане на възобновяемата енергия;

Or. en

Изменение, внесено от Marian Harkin

Изменение 34
Параграф 9

9. Настоятелно призовава регионалните власти, местните власти и НПО да се 
възползват (заличава се) от финансирането по Седмата рамкова програма, 
което ще стимулира изследователската дейност и ще насърчи технологиите 
за възобновяеми енергии и използването на биогорива;

Or. en

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 35
Параграф 9

9. Настоятелно призовава регионалните власти, местните власти и НПО да се 
възползват от финансирането по Седмата рамкова програма, по структурните 
фондове и по програмата CIP/IEE (Интелигентна енергия за Европа) за 
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насърчаване на технологиите за възобновяеми енергии и използването на 
биогорива;

Or. fr

Изменение, внесено от Oldřich Vlasák

Изменение 36
Параграф 9

9. Настоятелно призовава регионалните власти, местните власти и НПО да се 
възползват от финансирането по Седмата рамкова програма за насърчаване на 
технологиите за възобновяеми енергии и използването на биогорива и на 
развитието на нови модели за транспорт и съхранение на енергия, така че 
да се намалят енергийните загуби;

Or. en

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 37
Параграф 9а (нов)

9а. Подчертава факта, че производството на растителни горива често е 
високо интензивно в енергийно отношение и намалява въглерода, но 
същевременно изсичането на тропическите гори за улесняване 
отглеждането на растения за гориво също отнема от положителните 
ефекти на растителните горива за нашия климат. Следователно приканва 
настоятелно ЕС да уталожи еуфорията около растителните горива и да се 
съсредоточи върху мерки за подобряване на енергийната ефективност и 
намаляване на потреблението на изкопаеми горива;

Or. en

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 38
Параграф 9а (нов)

9а. Приканва държавите-членки, които до днес са инвестирали масивно в 
старите енергийни източници, да осигурят необходимите инвестиции, 
обществени и частни, за възобновяемите енергийни източници, що се 
отнася до научните изследвания и инвестициите в оборудване;
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Or. fr

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 39
Параграф 10

10. Счита, че предизвикателствата, свързани с промяната на климата, следва да се 
разглеждат като тройна възможност: за инвестиране в нови технологии, с оглед 
насърчаване устойчивостта на околната среда и повишаване на 
конкурентоспособността на бизнеса, и освен това, като възможност за 
доизграждане на вътрешния пазар на газ и електричество за постигане на по-
тясно взаимосвързани и сигурни доставки на енергия и за насърчаване на 
средство за регионално развитие на работни места, неподлежащи на 
делокализация (изолация на сградите, възобновяеми ресурси,...).

Or. fr

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 40
Параграф 10

10. Счита, че предизвикателствата, свързани с промяната на климата, следва да се 
разглеждат като възможност за инвестиране в нови технологии, с оглед 
насърчаване устойчивостта на околната среда и повишаване на 
конкурентоспособността на бизнеса, като се използват енергийната 
ефективност и разпространението на възобновяемите енергийни 
източници в хоризонтална перспектива, и освен това, като възможност за 
доизграждане на вътрешния пазар на газ и електричество за постигане на по-
тясно взаимосвързани и сигурни доставки на енергия.

Or. hu

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 41
Параграф 10

10. Счита, че предизвикателствата, свързани с промяната на климата, следва да се 
разглеждат като възможност за инвестиране в нови технологии, с оглед 
насърчаване устойчивостта на околната среда и повишаване на 
конкурентоспособността на бизнеса, и освен това, като възможност за 
доизграждане на вътрешния пазар на газ и електричество за постигане на 
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приоритетен мрежов достъп до възобновяеми енергийни източници и по-
тясно взаимосвързани и сигурни доставки на енергия.

Or. en

Изменение, внесено от Marian Harkin

Изменение 42
Параграф 10а (нов)

10а. Изтъква, че сигурност на доставките може да се постигне само чрез по-
тясно сътрудничество на регионално - както вътрешно, така и 
междудържавно - равнище, като се променя съотношението между 
отделните източници на енергия, за да се избягва прекомерна зависимост 
от който и да е отделен тип енергийни доставки, и като се сменят 
доставчиците;

Or. en


