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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 1
Параграф 1

1. Приветства съобщението на Комисията относно енергийната ефективност; изразява
съжаление обаче за липсата на визия на ниво държави-членки по отношение на 
процеса на прилагане на предложените дейности;

Or. en

Изменение, внесено от Emanuel Jardim Fernandes

Изменение 2
Параграф 1

1. Приветства съобщението на Комисията относно енергийната ефективност; изразява
съжаление обаче за липсата на визия по отношение на процеса на прилагане на
предложените дейности, непредприемането на необходимите мерки за 
популяризиране на тези дейности и за предоставяне на достатъчна 
информация и очевидно неадекватната координация между различните нива 
на управление;

Or. pt
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Изменение, внесено от Emanuel Jardim Fernandes

Изменение 3
Параграф 2

2. Подчертава ключовата роля на органите за местно и регионално управление на ЕС 
за постигане на целта за 20% енергийни спестявания до 2020 г., по-специално чрез 
действията им на потребители, ръководители, доставчици, регулатори и 
консултанти с отговорността да контролират и оказват влияние върху енергийните 
решения; приветства поради това намерението на Комисията да улесни свързването 
на децентрализираното производство на електроенергия към общата електрическа 
мрежа чрез, например, мерки за постигане на по-голяма оперативна 
съвместимост; приканва Комисията в тази връзка да поясни регулаторния 
инструмент, който възнамерява да предложи (заличаване), както и
продължителността на неговото прилагане, и вида оператори, които ще бъдат
включени и договорните условия с тях;

Or. pt

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 4
Параграф 2

2. Подчертава ключовата роля на органите за местно и регионално управление на ЕС
за постигане на целта за 20% енергийни спестявания до 2020 г., по-специално чрез 
действията им на потребители, ръководители, доставчици, регулатори и 
консултанти с отговорността да контролират и оказват влияние върху енергийните 
решения; приветства поради това намерението на Комисията да улесни свързването 
на децентрализираното производство на електроенергия към общата електрическа 
мрежа; приканва Комисията в тази връзка да даде приоритет на 
децентрализираното производство на електроенергия и да поясни регулаторния 
инструмент, който възнамерява да предложи, както и продължителността на 
неговото прилагане;

Or. en

Изменение, внесено от Tiberiu Bărbuleţiu

Изменение 5
Параграф 2а (нов)

2а. Приветства инициативата за|учредяване на Съвет на кметовете, обединяващ 
в постоянна мрежа кметовете на между 20 и 30 от най-големите и най-
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напредничавите европейски градове и призовава за повече подробности относно 
неговото учредяване; подчертава обаче, че Съветът на кметовете следва да 
допълва дейността на вече съществуващи подобни мрежи;

Or. en

Изменение, внесено от Emanuel Jardim Fernandes

Изменение 6
Параграф 2а (нов)

2а. Настоятелно призовава Комисията да ускори изработването на бъдещ 
меморандум за разбирателство за сътрудничество със Съвета на 
европейските енергийни регулаторни органи (CEER), който ще формулира  
общи насоки и общ кодекс на поведение с цел повишаване на ефективността на 
крайното енергийно потребление във всички сектори;

Or. pt

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 7
Параграф 3

3. Приканва Комисията да изисква системна подкрепа за енергийна ефективност във 
всяка държава-членка (заличаване); настоятелно призовава новите държави-членки 
да оказват подходяща подкрепа за инвестиране на средства на Общността в
ефективното енергийно саниране на сгради в рамките на Регламент (ЕО) 
№ 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 относно
Европейския фонд за регионално развитие;1

Or. en

Изменение, внесено от Emanuel Jardim Fernandes

Изменение 8
Параграф 3

3. Приканва Комисията да изисква системна подкрепа за енергийна ефективност във
всяка държава-членка при разглеждане на оперативни програми, които определят 
приоритетите за прилагане на структурните фондове; приканва настоятелно новите 
държави-членки да оказват подходяща подкрепа за инвестициите (заличаване) в 

  
1 ОВ L 210, 31.7.2006 г. стр. 1
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енергийна ефективност, насърчавайки използването на публично-частни 
партньорства за улесняването на енергийното саниране на сгради и 
модернизирането на градските отоплителни инсталации и малките предприятия 
за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

Or. pt

Изменение, внесено от Tiberiu Bărbuleţiu

Изменение 9
Параграф 3a (нов)

3а. Насърчава регионалните и местните субекти да се възползват от 
възможностите за финансиране и техническа подкрепа , предлагани в 
рамките на инициативите JASPERS, JEREMIE и JESSICA, с цел 
ускоряването на изпълнението на проекти за енергийна ефективност; 
призовава за разпространението на  достъпна и точна информация за 
практическото изпълнение на тези инициативи на регионално ниво; 

Or. en

Изменение, внесено от Emanuel Jardim Fernandes

Изменение 10
Параграф 3 (нов)

3а. Приканва Комисията спешно да предложи конкретни мерки, целящи 
постигането на по-висока енергийна ефективност в най-отдалечените 
области, в съответствие с техните конкретни характеристики, 
произтичащи от постоянните ограничениs които са подложени;

Or. pt

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 11
Параграф 4

4. Изисква от онези държави-членки, които все още не са направили това, да 
транспонират в националното си законодателство директивата относно 
енергийната ефективност на сградния фонд; изисква Комисията да разработи 
основни насоки за контролните механизми за осигуряване на подходящото 
прилагане на тази директива, както и точни системи за оценка;
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Or. en

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 12
Параграф 4

4. Приканва всички органи за регионално и местно управление да разработят 
местни планове за енергийна ефективност и ги насърчава правилно да прилагат
директивата относно енергийната ефективност на сградния фонд; изисква 
Комисията да разработи основни насоки за контролните механизми за осигуряване 
на подходящото прилагане на тази директива, както и точни системи за оценка;

Or. en

Изменение, внесено от Emanuel Jardim Fernandes

Изменение 13
Параграф 4а. (нов)

4а. Изтъква ключовата роля на органите за национално, регионално и местно 
управление за резултатното популяризиране на по-ефективни енергийни 
продукти, например чрез провеждането на кампании за информиране на 
обществеността за съществуващата регулаторна рамка и използването на 
етикети за енергийна ефективност;

Or. pt

Изменение, внесено от Tiberiu Bărbuleţiu

Изменение 14
Параграф 6а. (нов)

6а. Подчертава необходимостта да се засили информираността и подобри 
комуникацията относно енергийната ефективност на местно и регионално 
ниво; за тази цел приканва да бъдат обучени и упълномощени местни екипи 
в областта за популяризирането на ефективното използване на енергията;

Or. en


	682614bg.doc

