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Изменение 1
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А.като има предвид, че преди средата на 
XXI век ще настъпят радикални 
промени в Европейския съюз по 
отношение на източниците на енергия, 
тяхната наличност и начина на 
използването им  и че ако Европейският 
съюз иска цената на този преход да е 
приемлива за обществото, трябва да се 
разгърне последователна 
научноизследователска дейност с цел, 
също така, технологията да стане 
по-разбираема за гражданите,

А. като има предвид, че преди средата 
на XXI век ще настъпят радикални 
промени в Европейския съюз по 
отношение на източниците на енергия, 
тяхната наличност и начина на 
използването им  и че ако Европейският 
съюз иска цената на този преход да е 
приемлива за обществото, са 
необходими последователна 
научноизследователска дейност, 
инвестиции и разработване на нови 
продукти в областта на новите 
енергийни източници и технологии и 
трябва да се положи усилие, за да 
станат новите технологии по-
разбираеми за гражданите,

Or. fi

Изменение 2
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Съображение А а (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че решенията в 
областта на енергетиката имат 
съществено отражение върху 
енергийната самодостатъчност на 
ЕС, растежа, заетостта и усилията 
за борба с изменението на климата; 
като има предвид, че поради тази 
причина Комисията и държавите-
членки следва да гарантират в 
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решенията си, че начините за 
разрешаване на проблемите, приети 
както през периода на преминаване 
към нови технологии, така и в 
дългосрочен план, са устойчиви, с 
възможности за най-добро 
съотношение на разходите и ползите 
и ефективни от гледна точка на 
енергетиката и климата, и че водят 
до ниски емисии, без да продължават 
да са необходими спешни доставки на 
енергия от изкопаеми горива в 
подкрепа на взетите решения и 
избраните технологии,

Or. fi

Изменение 3
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Съображение А а (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че енергийните 
технологии представляват основен 
стълб в европейските политики в 
областта на енергетиката и борбата 
срещу изменението на климата и 
допринасят за изграждането на общ 
пазар на енергия,

Or. fr

Изменение 4
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Съображение Б а (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че резултатът 
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от по-добро взаимодействие на 
европейските научни изследвания в 
областта на енергийните технологии 
е стимул за устойчивия икономически 
растеж, допринася за сравнителното 
предимство на европейската 
икономика, подобрява заетостта и 
позволява по този начин 
осъществяването на целите както на 
Лисабонската стратегия, така и на 
борбата срещу изменението на 
климата,

Or. fr

Изменение 5
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. Обръща внимание на 
предизвикателствата, свързани с 
въвеждане на нови енергийни 
технологии на пазара, и на 
необходимостта от обществена 
подкрепа за иновациите в областта 
на енергетиката; продължава да 
счита обаче, че използването на 
подпомагащи мерки в краткосрочен 
план, което едновременно нарушава 
условията на конкуренция между 
операторите на енергийния пазар и 
ненужно увеличава цената на 
енергията, следва да се избягва;

Or. fi
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Изменение 6
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства лансирането на 
Европейските индустриалните 
инициативи, но изразява съжаление, че 
Комисията не определя ясно 
приоритетите сред тях; очаква с 
нетърпение съобщението на Комисията 
относно финансирането на план SET;

3. приветства лансирането на 
Европейските индустриалните 
инициативи, но изразява съжаление, че 
Комисията не определя ясно 
приоритетите сред тях; очаква с 
нетърпение съобщението на Комисията 
относно финансирането на план SET и 
приканва Комисията да гарантира, че 
това съобщение е ясно насочено към 
гарантиране на необходимото 
финансиране, което да се включи в 
разискванията относно 
преразглеждането на финансирането 
на европейските политики като 
неотделим въпрос , и да има дял в 
доходите от емисионните квоти;

Or. es

Изменение 7
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава да се да се установи 
йерархия на тези инициативи и да се 
насочат усилията върху тези от тях, 
при които са установени възможности 
за намаляване на емисиите в 
средносрочен план, като се вземат 
предвид целите за намаляване най-
малко с 20% до 2020 г., но не се 
пренебрегват евентуални мерки за 
насърчаване на други технологии, 
предлагащи такива възможности в 

4. призовава да се да се установи 
йерархия на тези инициативи, така че
тези от тях, при които са установени 
възможности за намаляване на емисиите 
в средносрочен план да са ефективни 
от гледна точка на производството 
на енергия и намаляване на емисиите, 
което да направи възможно 
постигането на целите за намаляване 
най-малко с 20% до 2020 г., но без да се 
пренебрегват евентуални мерки за 
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дългосрочен план, така че да се 
постигнат определените за 2050 г. цели;

насърчаване на други технологии, 
предлагащи такива възможности в 
дългосрочен план, така че да се 
постигнат определените за 2050 г. цели;

Or. fi

Изменение 8
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. Призовава да се избягва 
приемането на юридически 
обвързващи цели, които не се 
основават на достатъчно 
дългосрочни изследвания относно 
действителното им отражение върху 
климата;

Or. fi

Изменение 9
Vladko Todorov Panayotov

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава при определяне на 
приоритетите на Европейските 
индустриални инициативи да се отчита 
цикълът на живот на всяка технология и 
въздействието Й върху околната среда; 
призовава да се разгледа възможността 
за трансфер на тези технологии към 
развиващите се икономики, така че да се 
намалят големите различия в 
използването на технологии с тези 
страни;

5. призовава при определяне на 
приоритетите на Европейските 
индустриални инициативи да се отчита 
цикълът на живот на всяка технология и 
въздействието ѝ  на всеки етап от 
производствения процес върху 
околната среда; призовава да се
разгледа възможността за трансфер на 
тези технологии към развиващите се 
икономики, така че да се намалят 
големите различия в използването на 
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технологии с тези страни;

Or. en

Изменение 10
Vladko Todorov Panayotov

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава да се повиши 
трансферът на технологии с 
развитите се страни и да се установи 
сътрудничество в научната област с 
тези страни , за да се развиват нови 
енергийни технологии;

Or. en

Изменение 11
Rebecca Harms

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че финансирането на 
научни изследвания в областта на 
технологиите за възобновяеми 
енергийни източници и енергийната 
ефективност трябва да бъде най-
малко двойно по-голямо в сравнение с 
финансирането за други 
невъзобновяеми енергийни източници;

Or. en
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Изменение 12
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията да разгледа 
възможността за разширяване на 
предложените индустриални 
инициативи, така че да обхващат и 
други сектори със значителен 
потенциал за намаляване на 
емисиите като комбинираното 
производство на енергия, водорода, 
строителството и жилищния 
сектор, отоплителните и 
охладителни системи, подобряване на 
инфраструктурата за складиране и 
разпределение на енергия и 
взаимосвързаност на мрежите;

Or. es

Изменение 13
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подкрепя създаването на 
ръководна група на високо равнище и 
на прозрачна и лесно достъпна 
информационна система, по-
специално за малките и средни 
предприятия, и призовава Комисията 
да информира редовно Парламента 
относно създаването на тази група и 
нейната дейност, както и относно 
информационната стратегия;

Or. es
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Изменение 14
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията при развиване 
на инициативите да отчита рисковете, 
при използване на някои технологии, по 
отношение на замърсяването на 
околната среда и общественото здраве, 
по-специално що се отнася до 
възможно изместване на въглеродни 
емисии и складирането на радиоактивни 
отпадъци; препоръчва, що се отнася до 
общественото приемане на новите 
технологии в областта на енергетиката, 
да се обърне внимание на социалните 
участници;

7. призовава Комисията при развиване 
на инициативите да отчита рисковете, 
при използване на някои технологии, по 
отношение на замърсяването на 
околната среда и общественото здраве, 
по-специално що се отнася до 
възможни емисии на механични 
частици, изместване на въглеродни 
емисии и складирането на радиоактивни 
отпадъци; препоръчва, що се отнася до 
общественото приемане на новите 
технологии в областта на енергетиката, 
да се обърне внимание на социалните 
участници;

Or. fi

Изменение 15
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава необходимостта от 
увеличаването на капацитета на ЕС в 
областта на научните изследвания; 
призовава в тази връзка за увеличаване 
на средствата, предназначени за 
човешките ресурси и обучение в 
сектора на енергийните технологии; 
призовава за по-голяма координация 
между общностните и национални 
финансови инструменти за 
подпомагане на обучението и 
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научноизследователската дейност, 
по-специално Седмата рамкова 
програма;

Or. es

Изменение 16
Vladko Todorov Panayotov

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава Комисията да отчита 
потенциала на енергийните 
технологии по отношение на 
заетостта в новите държави-членки 
и да въведе механизми за подкрепа, 
основаващи се на политиките на ЕС;

Or. en

Изменение 17
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. подчертава необходимостта да се 
засили международното 
сътрудничество, така че да се 
прилага последователна и 
диференцирана стратегия по 
отношение на развитите, 
развиващите се и нововъзникващите 
икономики;

Or. fr
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