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Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 1
Параграф 1

1. Приветства съобщението на Комисията относно план за действие за енергийна 
ефективност: реализиране на потенциала" и подкрепя предвидените в него 
приоритетни действия, като същевременно изисква навременното му 
изпълнение.

Or. el

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 2
Параграф 2

2. Приветства обвързващия ангажимент на пролетната среща на Европейския 
съвет за постигане на целта за 20-процентно намаление на енергопотреблението 
до 2020 г., което ще допринесе същевременно за постигане на целта за 
намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г., като 
едностранен ангажимент от страна на Европейския съюз, който може да 
се увеличи до 30% при наличие на координация с подобни ангажименти от 
страна на други индустриализирани страни; подкрепя също така 
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необходимостта от определяне на междинни цели за намаляване, в зависимост 
от енергийния отрасъл.

Or. it

Изменение, внесено от Vladko Todorov Panayotov

Изменение 3
Параграф 2 a (нов)

2a. Приветства инициативата на Комисията за постигане на рамкови 
споразумения със страни ключови външнотърговски партньори и 
международни организации, и приканва да се сключат такива споразумения 
със страни извън Европа, притежаващи високо развити технологии в 
областта на ефективността на трансформацията, разпределението и 
потреблението на енергията.

Or. en

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 4
Параграф 3

3. Изтъква, че навременното прилагане и контролът на действащото общностно 
законодателство в областта на енергийната ефективност (напр. Директива 
2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите, Директива 
2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за 
екодизайн към енергоемките продукти, Директива 2006/32/ЕИО относно 
ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на 
енергийни услуги) биха допринесли за постигането на целта едва наполовина; 
призовава държавите-членки да прилагат правилно националните планове за 
действие за енергийна ефективност.

Or. el

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 5
Параграф 3

3. Изтъква, че прилагането и контролът на действащото общностно 
законодателство в областта на енергийната ефективност биха допринесли за 
постигането на целта едва наполовина; призовава държавите-членки да 
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прилагат правилно националните планове за действие за енергийна ефективност, 
а Комисията - да подсигури правилното транспониране и прилагане на вече 
приетите директиви в определените срокове.

Or. it

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 6
Параграф 3

3. Изтъква, че прилагането и контролът на действащото общностно 
законодателство в областта на енергийната ефективност биха допринесли за 
постигането на целта едва наполовина; призовава държавите-членки да 
прилагат правилно, да изпълняват и подобряват националните планове за 
действие за енергийна ефективност.

Or. pl

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 7
Параграф 4

4. Подкрепя становището, че най-голямата възможност за енергоспестяване е в 
областта на строителството и транспорта; следователно иска да се предприемат 
приоритетни действия в тези области; също така иска преразглеждане на 
директивата за сградите, така че в нейния обхват да се включат минимални 
стандарти за ефективност на равнище ЕС; освен това приканва държавите-
членки да насърчават обществения транспорт, както и железопътния, 
морския и речния транспорт.

Or. pl

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 8
Параграф 4

4. Подкрепя становището, че най-голямата възможност за енергоспестяване е в 
областта на строителството и транспорта, като се отдаде  внимание на 
възможностите за подобряване на градския транспорт и обществените 
сгради; следователно иска да се предприемат приоритетни действия в тези 
области; също така иска преразглеждане на директивата за сградите, така че в 
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нейния обхват да се включат минимални стандарти за ефективност на равнище 
ЕС.

Or. el

Изменение, внесено от Vladko Todorov Panayotov

Изменение 9
Параграф 4

4. Подкрепя становището, че най-голямата възможност за енергоспестяване е в 
областта на строителството и транспорта (особено на тежкотоварните 
автомобили и корабите); следователно иска да се предприемат приоритетни 
действия в тези области; също така иска преразглеждане на директивата за 
сградите, така че в нейния обхват да се включат минимални стандарти за 
ефективност на равнище ЕС.

Or. en

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola

Изменение 10
Параграф 4

4. Подкрепя становището, че най-голямата възможност за енергоспестяване е в 
областта на строителството и транспорта; следователно иска да се предприемат 
конкретни приоритетни действия в тези области, като например 
освобождаване от ДДС за изолациите, една от най-ефективните мерки, 
която значително допринася и за намаляване на емисиите на CO2; също 
така иска преразглеждане на директивата за сградите, така че в нейния обхват да 
се включат минимални стандарти за ефективност на равнище ЕС.

Or. en

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 11
Параграф 4

4. Подкрепя становището, че най-голямата възможност за енергоспестяване е в 
областта на строителството и транспорта; следователно иска да се предприемат 
приоритетни действия в тези области; също така иска преразглеждане на 
директивата за сградите, така че в нейния обхват да се включат минимални 
стандарти за ефективност на равнище ЕС; приканва Комисията да изисква 
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увеличаване на енергийната ефективност не само за новите строежи, а да 
въведе задължителен критерий за енергийна ефективност и за 
ремонтираните стари сгради, и да въведе изискването значителен дял от 
енергийните нужди да се удовлетворява от възобновяеми енергийни 
източници; за тази цел призовава Комисията да оказва специална подкрепа, 
под формата на финансови стимули, за ремонти на сгради, които се 
извършват с цел изпълнение на критериите за енергийна ефективност;
докато нови сгради се строят главно като финансова инвестиция, за която 
е налице финансиране по други насочени към заинтересованите 
предприятия рамки за подкрепа, финансирането за ремонтиране на 
жилища, от което да се възползва голяма част от населението, много 
често представлява непосилно финансово бреме за отделните потребители 
и/или за местните органи на властта;

Or. hu

Изменение, внесено от Justas Vincas Paleckis

Изменение 12
Параграф 4 a (нов)

4a. Признава, че модернизирането на жилищните блокове е особено сериозен 
проблем, който касае стотици милиони граждани на ЕС; следователно 
подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането от 
структурните фондове на ЕС, предназначено за ремонти с цел повишаване 
на енергийната ефективност на жилищните блокове;

Or. en

Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 13
Параграф 4 a (нов)

4a. Изтъква, че транспортът и разпределението са сред причините за 
енергийните загуби и прекъсванията на електрозахранването, и подчертава 
ролята, която могат да изиграят децентрализираното маломащабно и 
диверсифицирано електропроизводство за гарантиране на сигурността на 
доставките и намаляване на загубите. Счита, че трябва да се създадат 
стимули, насочени към подобряване на инфраструктурата с цел намаляване 
на загубите от пренос и разпределение.

Or. pt
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Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 14
Параграф 5

5. Изтъква ролята на пазарните инструменти (например бели сертификати) и на 
финансовите стимули за постигане на целите за енергийна ефективност и 
насърчаване на европейската конкурентоспособност; насърчава държавите-
членки да направят преглед на данъчната си политика по отношение на 
енергийната ефективност и да използват, където считат за ефективно, 
данъчни стимули, като същевременно вземат  мерки за противодействие 
срещу евентуални отрицателни социални отражения.

Or. el

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 15
Параграф 5

5. Изтъква, че ролята на пазарните инструменти (например бели сертификати) и на 
финансовите стимули за предприятията за постигане на целите за енергийна 
ефективност и насърчаване на европейската конкурентоспособност не са сами 
по себе си достатъчни и, следователно, следва да се задейства ad hoc 
обществено и общностно финансиране, за да се създаде възможност за по-
ефективно насочване на средствата към изследователска дейност, 
технологични иновации и енергийна ефективност, въз основа на принципа 
"замърсителят плаща".

Or. it

Изменение, внесено от Vladko Todorov Panayotov

Изменение 16
Параграф 5

5. Изтъква ролята на пазарните инструменти (например бели сертификати) и на 
финансовите стимули (например насърчаване на политиката за екологично 
данъчно облагане) за постигане на целите за енергийна ефективност и 
насърчаване на европейската конкурентоспособност.

Or. en
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Изменение, внесено от Duarte Freitas

Изменение 17
Параграф 5 a (нов)

5a. Подчертава ролята, която могат да изиграят услугите като енергийното 
одитиране за намаляване на загубите на електроенергия и насърчаване на 
по-доброто използване на потенциала на всяка сграда. Приканва 
настоятелно държавите-членки първи да дадат пример, не само в 
административните сгради, но също и в други обществени сгради, като 
например училища, университети и болници.

Or. pt

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 18
Параграф 6

6. Подчертава необходимостта от насърчаване на изследователската дейност и 
екоиновациите в областта на енергийно ефективните технологии, посредством 
насърчаване на инвестициите и обмена на най-добри практики, който може да 
поведе към икономическо развитие, увеличаване на трудовата заетост и да се 
превърне в сравнително предимство за европейската икономика, допринасяйки 
за постигане на целите на Лисабонската стратегия; подчертава ролята на 7-ма 
рамкова програма за научни изследвания, както и на други общностни 
средства за финансиране.

Or. el

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 19
Параграф 6

6. Подчертава необходимостта от насърчаване на изследователската дейност, 
трансфера на знание и екоиновациите в областта на енергийно ефективните 
технологии, посредством насърчаване на инвестициите и обмена на най-добри 
практики и трансфера на технологии, който може да поведе към 
икономическо развитие, увеличаване на трудовата заетост и да се превърне в 
сравнително предимство за европейската икономика, допринасяйки за постигане 
на целите на Лисабонската стратегия.

Or. pl
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Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 20
Параграф 6

6. Подчертава необходимостта от насърчаване на изследователската дейност и 
екоиновациите в областта на енергийно ефективните технологии, посредством 
насърчаване на инвестициите и обмена на най-добри практики,
екологосъобразни технологии и енергоспестяване в развитите страни, с цел 
хармонизиране при постигането на целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове, което би могло непряко да стимулира икономическото 
развитие, увеличаването на трудовата заетост и да се превърне в сравнително 
предимство за европейската икономика, допринасяйки за постигане на целите на 
Лисабонската стратегия.

Or. it

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 21
Параграф 7 a (нов)

7a. Подчертава необходимостта от популяризиране на Плана за действие за 
енергийна ефективност в образователни и информационни кампании, с 
оглед предоставянето на потребителите на по-добра възможност за 
информиран избор при закупуването на потребителски стоки и за тяхната 
разумна употреба в съответствие с принципа на устойчивото развитие. 

Or. pl

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 22
Параграф 8 a (нов)

8a. Насърчава Комисията да застане начело на инициатива за световна 
конвенция за енергийна ефективност; приканва я да включи енергийната 
ефективност в двустранните споразумения на ЕС с трети страни.

Or. el
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Изменение, внесено от Vladko Todorov Panayotov

Изменение 23
Параграф 8 a (нов)

8a. Изтъква потребността от прилагане на политиката за енергийна 
ефективност на всички управленчески равнища.

Or. en

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 24
Параграф 8 a (нов)

8a. Призовава Комисията, с цел повишаване на енергийната ефективност, да 
създаде фонд за подкрепа, или да разшири обхвата на съществуващите 
финансови стимули и към разработки, позволяващи захранването на 
съществуващите мрежи за енергия от изкопаеми горива с енергия от 
възобновяеми източници. Много от старите мрежи, разработени за 
традиционно електроразпределение, се нуждаят от осъвременяване и или 
нямат възможността да разпределят енергия от възобновяеми източници, 
или я имат до съвсем ограничена степен. Изграждането на нови мрежи не е 
реалистична алтернатива, особено за по-скорошните държави-членки;
подобряването, обаче, на съществуващите мрежи би повишило значително 
ефективността на производството на енергия от възобновяеми източници 
в по-кратък срок и с по-малки разходи, като същевременно би подпомогнало 
увеличаването на сигурността на доставките в резултат на такива 
навременни подобрения;

Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 25
Параграф 8 б (нов)

8б. Като отчита значението на плана за действие и амбициозността на 
поставената цел, подчертава жизненоважната роля на Комисията за 
координиране на националните планове за действие, представени от 
отделните държави-членки; подчертава също така, че Комисията, 
посредством редовни консултации с компетентните органи в държавите-
членки, трябва да се старае да гарантира, че при отчитане на 
различаващите се помежду си нормативни и развойни условия, в отделните 
държави-членки се определят рационални и реалистични цели, които дават 
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на Европейския съюз възможност да работи заедно с тях при постигането 
на тези цели.

Or. hu


