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Изменение 1
Jim Higgins

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че няколко сектора могат 
да окажат въздействие върху
енергийната ефективност; подчертава, 
че една визионерска, дългосрочна 
стратегия, която да осигури 
съгласуваност между проектите и да 
доведе до най-добрите резултати, може 
да бъде разработена само чрез 
глобален и координиран подход между 
политиките на ЕС и националните 
политики (като напр. в областта на 
сближаването, селското стопанство, 
транспорта, околната среда и т.н.);

1. изтъква значителния потенциал за 
енергийна ефективност в широк кръг 
от сектори; подчертава, че една 
визионерска, дългосрочна стратегия, 
която да осигури съгласуваност между 
проектите и да доведе до най-добрите 
резултати, може да бъде изпълнена 
само чрез холистичен, координиран 
подход, включващ местните, 
регионалните, националните и 
общностните политики; 

Or. en

Изменение 2
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че няколко сектора могат да 
окажат въздействие върху енергийната 
ефективност; подчертава, че една 
визионерска, дългосрочна стратегия, 
която да осигури съгласуваност между 
проектите и да доведе до най-добрите 
резултати, може да бъде разработена 
само чрез глобален и координиран 
подход между политиките на ЕС и 
националните политики (като напр. в 
областта на сближаването, селското 
стопанство, транспорта, околната среда 

1. изтъква, че няколко сектора могат да 
окажат въздействие върху енергийната 
ефективност; подчертава, че една 
визионерска, дългосрочна стратегия, 
която да осигури съгласуваност между 
проектите и да доведе до най-добрите 
резултати, може да бъде разработена 
само чрез по-големи технологични 
нововъведения и глобален и 
координиран подход между политиките 
на ЕС и националните политики (като 
напр. в областта на сближаването, 
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и т.н.); селското стопанство, транспорта, 
околната среда и т.н.);

Or. pt

Изменение 3
Jim Higgins

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава факта, че е 
необходимо енергийната 
ефективност да се третира като 
европейски и световен приоритет 
като се вземат предвид 
увеличаването на търсенето на 
енергия в световен мащаб, 
повишаването на цените на нефта и 
природния газ и влиянието на 
изменението на климата;

Or. en

Изменение 4
Jim Higgins

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в 
смисъл както на положителния принос 
на мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие така и на 
дългосрочните решения за 
изолираните райони; призовава 
Комисията да вземе във възможно 

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в 
смисъл на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие и на значението 
на добре формулираната 
териториална стратегия и 
създаването на дългосрочни решения 
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най-голяма степен предвид тези 
райони, по-специално планинските и 
най-отдалечените региони, и спешно 
да представи конкретни мерки, 
подходящи предвид специфичните за 
тях характеристики и ограничения, с 
цел да се осигури по-висока енергийна 
ефективност;

за всички региони;

Or. en

Изменение 5
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните 
райони; призовава Комисията да вземе 
във възможно най-голяма степен 
предвид тези райони, по-специално 
планинските и най-отдалечените 
региони, и спешно да представи 
конкретни мерки, подходящи предвид 
специфичните за тях 
характеристики и ограничения, с цел 
да се осигури по-висока енергийна 
ефективност;

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните 
райони; 

Or. cs
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Изменение 6
Rolf Berend

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните 
райони; призовава Комисията да вземе 
във възможно най-голяма степен 
предвид тези райони, по-специално 
планинските и най-отдалечените 
региони, и спешно да представи 
конкретни мерки, подходящи предвид 
специфичните за тях характеристики и 
ограничения, с цел да се осигури по-
висока енергийна ефективност;

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните 
райони; призовава Комисията, 
съвместно с държавите-членки да 
вземе във възможно най-голяма степен 
предвид тези райони и спешно да 
представи конкретни мерки, подходящи 
предвид специфичните за тях 
характеристики и ограничения, с цел да 
се осигури по-висока енергийна 
ефективност;

Or. de

Изменение 7
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните 
райони; призовава Комисията да вземе 
във възможно най-голяма степен 

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните 
райони; призовава Комисията да вземе 
във възможно най-голяма степен 
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предвид тези райони, по-специално 
планинските и най-отдалечените 
региони, и спешно да представи 
конкретни мерки, подходящи предвид 
специфичните за тях характеристики и 
ограничения, с цел да се осигури по-
висока енергийна ефективност;

предвид тези райони, по-специално 
планинските и най-отдалечените 
региони, и спешно да представи 
допълнителни конкретни мерки, 
подходящи предвид специфичните за 
тях характеристики и ограничения, 
консултирайки се с държавите-
членки и в контекста на 
националните планове за енергийна 
ефективност, с цел да се осигури по-
висока енергийна ефективност;

Or. pt

Изменение 8
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните 
райони; призовава Комисията да вземе 
във възможно най-голяма степен 
предвид тези райони, по-специално 
планинските и най-отдалечените 
региони, и спешно да представи 
конкретни мерки, подходящи предвид 
специфичните за тях характеристики и 
ограничения, с цел да се осигури по-
висока енергийна ефективност; 

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните 
региони; призовава Комисията да вземе 
във възможно най-голяма степен 
предвид тези райони, по-специално 
планинските и най-отдалечените 
региони, както и регионите в новите 
държави-членки, и спешно да 
представи конкретни мерки, подходящи 
предвид специфичните за тях 
характеристики и ограничения, с цел да 
се осигури по-висока енергийна 
ефективност;

Or. en
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Изменение 9
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие, така и на 
дългосрочните решения за изолираните 
райони; призовава Комисията да вземе 
във възможно най-голяма степен 
предвид тези райони, по-специално 
планинските и най-отдалечените 
региони, и спешно да представи 
конкретни мерки, подходящи предвид 
специфичните за тях характеристики и 
ограничения, с цел да се осигури по-
висока енергийна ефективност; 

2. подчертава връзката между 
енергетиката и териториалното 
сближаване, посочена в Зелената книга 
за териториалното сближаване, в смисъл 
както на положителния принос на 
мерките за енергийна ефективност за 
устойчивото развитие и енергийната 
сигурност, така и на дългосрочните 
решения за изолираните региони; 
призовава Комисията да вземе във 
възможно най-голяма степен предвид 
тези райони, по-специално планинските 
и най-отдалечените региони, и спешно 
да представи конкретни мерки, 
подходящи предвид специфичните за 
тях характеристики и ограничения, с цел 
да се осигури по-висока енергийна 
ефективност;

Or. en

Изменение 10
Jim Higgins

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в повечето държави-
членки финансирането, отпуснато за 
свързаните с енергията проекти, все още 
е недостатъчно; насърчава държавите-
членки и регионите да използват в по-
голяма степен структурните фондове 
за тази цел и да организират 
тематични покани за представяне на 
предложения по свързаните с 

3. отбелязва със съжаление, че в 
повечето държави-членки 
финансирането, отпуснато за свързаните 
с енергията проекти, все още е 
недостатъчно и не успява адекватно да 
отговори на регионалните различия; 
като се има предвид, че кохезионната 
политика предоставя рамка за 
финансирането на проекти, свързани 
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енергията приоритети; с енергийната ефективност, 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и също така 
енергийната инфраструктура,
насърчава държавите-членки да се 
съсредоточат върху изпълнението на 
съответните си оперативни 
програми за иновационни мерки, за да 
разработват разходно ефективни 
решения за постигане на енергийна 
ефективност; 

Or. en

Изменение 11
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в повечето държави-
членки финансирането, отпуснато за 
свързаните с енергията проекти, все още 
е недостатъчно; насърчава държавите-
членки и регионите да използват в по-
голяма степен структурните фондове за 
тази цел и да организират тематични 
покани за представяне на предложения 
по свързаните с енергията приоритети;

3. отбелязва, че в повечето държави-
членки финансирането, отпуснато за 
свързаните с енергията проекти, по 
специално за проекти за енергийна 
ефективност, все още е недостатъчно; 
призовава държавите-членки и 
регионите да използват в по-голяма 
степен структурните фондове за тази 
цел и да организират тематични покани 
за представяне на предложения по 
свързаните с енергията приоритети;

Or. en

Изменение 12
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в повечето държави-
членки финансирането, отпуснато за 
свързаните с енергията проекти, все още 
е недостатъчно; насърчава държавите-
членки и регионите да използват в по-
голяма степен структурните фондове за 
тази цел и да организират тематични 
покани за представяне на предложения 
по свързаните с енергията приоритети;

3. отбелязва, че в повечето държави-
членки финансирането, отпуснато за 
свързаните с енергията проекти, все още 
е недостатъчно; насърчава държавите-
членки и регионите да използват в по-
голяма степен структурните фондове за 
тази цел и да организират тематични 
покани за представяне на предложения 
по свързаните с енергията приоритети; 
подчертава, че частният сектор, 
подкрепян от мерки на национално 
равнище, следва да има по-съществена 
роля при инвестирането и 
разработването на нови, устойчиви 
енергийни технологии като 
същевременно предприема новаторски 
действия, за да възприеме отношение, 
което е в по-голяма степен 
съсредоточено върху енергийната 
ефективност; счита, че това само 
може да е печелившо както за 
публичния, така и за частния сектор;

Or. en

Изменение 13
Jim Higgins

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията, когато 
представя мерки, които ще 
гарантират по-голяма ефективност, 
да работи заедно със съответните 
участници, за да гарантира, че се 
обръща адекватно внимание на 
посрещането на специфичните 
характеристики и 
предизвикателства, типични за 
отделните региони, включително 
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островните, планинските и най-
отдалечените региони;

Or. en

Изменение 14
Jim Higgins

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. насърчава държавите-членки, 
когато е възможно, реално да 
използват алтернативни 
възобновяеми източници на енергия 
като вятъра, биомасата, 
биогоривата, както и енергията на 
вълните и на приливите и отливите;

Or. en

Изменение 15
Jim Higgins

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. призовава държавите-членки да 
разработят дългосрочни кампании за 
осведомяване по въпросите на 
енергийната ефективност като се 
съсредоточат върху ефективността 
както в обществените, така и в 
частните сгради и върху 
убеждаването на обществеността, 
че енергийната ефективност може да 
им даде възможност наистина да 
спестяват средства; също така 
насърчава държавите-членки да 
разработят механизми за 
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стимулиране на инвестициите в 
проекти за енергийна ефективност и 
в дружества, предоставящи услуги в 
областта на енергетиката;

Or. en

Изменение 16
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. насърчава по-специално държавите-
членки и регионите да използват 
структурните фондове за изграждане на 
тяхна територия на тематични мрежи в 
рамките на съгласуваното действие, 
предвидено в Европейската работна 
програма за интелигентна енергия за 
2008 г. с цел да се информират за 
практиките на другите региони в ЕС 
по отношение на ефективното 
използване на енергията и да обменят 
ноу-хау и опит в тази област; 

4. насърчава по-специално държавите-
членки и регионите да използват 
структурните и кохезионните фондове 
за изграждане на тяхна територия на 
тематични мрежи в рамките на 
съгласуваното действие, предвидено в 
Европейската работна програма за 
интелигентна енергия за 2008 г. с цел да 
се информират за добрите практики на 
другите региони в ЕС по отношение на 
ефективното използване на енергията и 
да обменят ноу-хау и опит в тази област;
призовава Комисията, в контекста на 
европейската регионална политика, 
да насърчава започването на 
национални и регионални програми, за 
да се насърчават по-интензивните 
инвестиции в подобряването на 
енергийната ефективност във всички 
области, включително в сектора на 
многофамилните и социалните 
жилища;

Or. en
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Изменение 17
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава държавите-членки и 
регионите да повишат използването 
на структурните фондове за 
иновации и научни изследвания в 
областта на енергийната 
ефективност, за да се насърчават 
зелените технологии и устойчивото 
икономическо развитие на местно 
равнище;

Or. en

Изменение 18
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква от Комисията да предвиди за 
следващия период на програмиране на 
структурните фондове приоритетни 
критерии, с които да се установят 
цели за енергийна ефективност или да 
се въведат конкретни мерки и 
технологии за енергоспестяване, 
включително като се използват
партньорства, напр. по проекти за 
реновиране на сгради, модернизиране на 
инсталации за градско отопление и 
производство на топло- и 
електроенергия;

5. изисква от Комисията да предвиди за 
следващия период на програмиране на 
структурните фондове подкрепа за 
целите за енергийна ефективност и
подкрепа за мерки и технологии за 
спестяване на енергия и нейното 
ефективно използване, включително 
чрез подкрепа за партньорства, напр. по 
проекти за реновиране на сгради, 
модернизиране на уличното 
осветление, екологичен транспорт, 
модернизиране на инсталации за 
градско отопление и производство на 
топло- и електроенергия; 

Or. cs
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Изменение 19
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква от Комисията да предвиди за 
следващия период на програмиране на 
структурните фондове приоритетни 
критерии, с които да се установят цели 
за енергийна ефективност или да се 
въведат конкретни мерки и технологии 
за енергоспестяване, включително като 
се използват партньорства, напр. по 
проекти за реновиране на сгради, 
модернизиране на инсталации за 
градско отопление и производство на 
топло- и електроенергия;

5. изисква от Комисията да разработи
за следващия период на програмиране 
на структурните фондове приоритетни 
критерии, с които да се установят цели 
за енергийна ефективност, придружени 
от подкрепа за изпълнението на 
конкретни мерки и технологии за 
енергоспестяване, включително като се 
използват партньорства, напр. по 
проекти за реновиране на сгради, 
модернизиране на инсталации за 
градско отопление и производство на 
топло- и електроенергия;

Or. en

Изменение 20
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква от Комисията да предвиди за
следващия период на програмиране на 
структурните фондове приоритетни
критерии, с които да се установят цели 
за енергийна ефективност или да се 
въведат конкретни мерки и технологии 
за енергоспестяване, включително като 
се използват партньорства, напр. по 
проекти за реновиране на сгради, 
модернизиране на инсталации за 
градско отопление и производство на 
топло- и електроенергия;

5. изисква от Комисията да засили за 
следващия период на програмиране на 
структурните фондове приоритетните
критерии, с които да се установят цели 
за енергийна ефективност или да се 
въведат конкретни мерки и технологии 
за енергоспестяване, включително като 
се използват партньорства, напр. по 
проекти за реновиране на сгради, 
модернизиране на инсталации за 
градско отопление и производство на 
топло- и електроенергия;
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Or. pt

Изменение 21
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава стратегическата роля на 
публичните органи в ЕС, по-специално 
на регионално и местно равнище, при 
осигуряването на необходимата 
институционална подкрепа за 
инициативи, свързани с енергийната 
ефективност; препоръчва да бъдат 
предприети информационни кампании 
на микроравнище, напр. чрез използване 
на разбираеми обозначения за 
енергийна ефективност и на свързани с 
енергията пилотни инициативи и 
обучения на територията на онези 
регионални и местни органи, които имат 
за цел повишаване на информираността 
на гражданите и промяна на моделите 
на поведение;

6. подчертава стратегическата роля на 
публичните органи в ЕС, по-специално 
на регионално и местно равнище, при 
укрепването на осъществяването на 
необходимата институционална 
подкрепа за инициативи, свързани с 
енергийната ефективност, както е 
описано в Директива 2006/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги1; 
препоръчва да бъдат засилени 
информационните кампании на 
микроравнище, напр. чрез използване на 
разбираеми обозначения за енергийна 
ефективност и на свързани с енергията 
пилотни инициативи и обучения на 
територията на онези регионални и 
местни органи, които имат за цел 
повишаване на информираността на 
гражданите и промяна на моделите на 
поведение;

Or. pt

Изменение 22
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 6
                                               
1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.
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Проектостановище Изменение

6. подчертава стратегическата роля на 
публичните органи в ЕС, по-специално 
на регионално и местно равнище, при 
осигуряването на необходимата 
институционална подкрепа за 
инициативи, свързани с енергийната 
ефективност; препоръчва да бъдат 
предприети информационни кампании 
на микроравнище, напр. чрез използване 
на разбираеми обозначения за 
енергийна ефективност и на свързани с 
енергията пилотни инициативи и 
обучения на територията на онези 
регионални и местни органи, които имат 
за цел повишаване на информираността 
на гражданите и промяна на моделите 
на поведение;

6. подчертава стратегическата роля на 
публичните органи в ЕС, по-специално 
на регионално и местно равнище, при 
осигуряването на необходимата 
институционална подкрепа за 
инициативи, свързани с енергийната 
ефективност; препоръчва да бъдат 
предприети информационни и 
образователни кампании на 
микроравнище, напр. чрез използване на 
разбираеми обозначения за енергийна 
ефективност и на свързани с енергията 
пилотни инициативи и обучения на 
територията на онези регионални и 
местни органи, които имат за цел 
повишаване на информираността на 
гражданите и промяна на моделите на 
поведение;

Or. en

Изменение 23
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. изтъква ключовата роля на 
транспортния сектор за 
намаляването на потреблението на 
енергия и за насърчаването на 
енергийната ефективност; 
подчертава необходимостта 
държавите-членки и техните региони 
да насърчават мерки, насочени към 
избягването, намаляването и 
ограничаването на обема на пътния и 
въздушния трафик и освен това да 
прехвърлят значителна част от 
трафика към по-устойчиви начини на 
транспорт (промяна по отношение 

Adlib Express Watermark



AM\754075BG.doc 17/18 PE415.233v02-00

BG

на начина) като същевременно 
подобрят характеристиките на 
всички начини на транспорт;

Or. en

Изменение 24
Rolf Berend

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че публичните органи на 
всички равнища следва да дадат пример 
чрез използване на енергийно 
ефективно оборудване в помещенията, 
които ползват, включване на критериите 
за устойчивост в процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
провеждани от тях, и насърчаване на 
енергоспестяващи практики в 
ежедневната им дейност.

7. счита, че публичните органи на 
всички равнища, в съответствие с 
финансовите си възможности, следва 
да дадат пример чрез използване на 
енергийно ефективно оборудване в 
помещенията, които ползват, включване 
на критериите за устойчивост в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, провеждани от 
тях, и насърчаване на енергоспестяващи 
практики в ежедневната им дейност.

Or. de

Изменение 25
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че публичните органи на 
всички равнища следва да дадат пример 
чрез използване на енергийно 
ефективно оборудване в помещенията, 
които ползват, включване на 
критериите за устойчивост в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, провеждани от 

7. счита, че публичните органи на 
всички равнища следва да дадат пример 
чрез използване на енергийно 
ефективно оборудване в помещенията, 
които ползват, прилагане на 
екологични обществени поръчки в 
процедурите, провеждани от тях, и 
насърчаване на енергоспестяващи 
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тях, и насърчаване на енергоспестяващи 
практики в ежедневната им дейност.

практики в ежедневната им дейност.

Or. en
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