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 Водещи политически идеи

Изменение 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Компромисно изменение, заместващо изменениe 1

Предложение за резолюция
Параграф 1 (нов)

Предложение за резолюция Изменение

-1. припомня горепосочената 
резолюция от 21 май 2008 г. и по-
специално факта, че всички усилия за 
ограничаване на емисиите следва да 
имат за цел запазване на нива доста 
под целта за ограничаване на 
повишаването на глобалната 
температура до по-малко от 2°C, тъй 
като такова ниво на затопляне би 
оказало сериозно въздействие върху 
нашето общество и индивидуалния ни 
начин на живот и също така би 
причинило значителни изменения в 
екосистемите и водните ресурси; 
изразява дълбока загриженост поради 
факта, че голям брой научни доклади 
напоследък съдържат данни за това, 
че изменението на климата оказва 
както по-бързо, така и по-сериозно 
отрицателното въздействие, 
отколкото се предполагаше преди; 
във връзка с това призовава 
Комисията да следи внимателно и да 
анализира най-новите научни 
констатации с оглед на оценяването 
в частност на това дали целта на ЕС 
от 2°C все пак би постигнала целта 
да избегне опасното изменение на 
климата;

Or. en
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Изменение 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменениe 10

Предложение за резолюция
Съображение Д a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Да. като има предвид, че човешкото 
общество е изправено пред двойно 
предизвикателство по отношение на 
заплахите над 
животоподдържащата система на 
земята, а именно изменението на 
климата и прекомерното използване и 
разрушаване на много от най-
важните екосистеми; като има 
предвид, че има много взаимовръзки 
между климатичната система и 
екосистемите, по-специално 
способността на океаните и земните 
екосистеми да отделят въглерод, и 
като има предвид, че ефективни 
мерки по отношение на изменението 
на климата могат да се предприемат 
единствено в контекста на здрави 
екосистеми;

Or. en

Изменение 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 11, 12, 13, 14, 15 и 16

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. напомня специално за необходимите 
цели при противодействието на 
промените в климата и подчертава 
ясната средносрочна цел за намаляване 

2. припомня по-специално необходимите 
цели при противодействието на 
изменението на климата и подчертава, в 
съответствие с препоръките от 
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на емисиите на парникови газове с 20% 
до 30% до 2020 година, както и 
дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 50% до 
80% до 2050 година, за да може да се 
ограничи увеличаването на глобалната 
средна температура до 2°C в сравнение 
с нивото преди индустриалното 
развитие с вероятност от 50%;

Четвъртия доклад за оценка на 
въздействието, изготвен от 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата, и от пътната 
карта от Бали, значението на това 
да се установи - за ЕС и другите 
индустриализирани държави, 
разглеждани като група, средносрочна 
цел за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 25% до 40% до 2020 
година, както и дългосрочна цел за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове с най-малко 80% до 2050 година, 
в сравнение с 1990 г., като 
вниманието се съсредоточи върху 
ограничаване увеличаването на 
глобалната средна температура до 2°C в 
сравнение с нивото преди 
индустриалното развитие и по този 
начин се постигне 50% вероятност целта 
да бъде постигната;

Or. en

Изменение 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, последното изречение от изменение 328, частично 351 и 352, 
първоначално параграфи 70, 71, 72 (Схема на ЕС за търговия с квоти за емисии) и 
изменение 160 (Емисии на CO2 от автомобилите)

Предложение за резолюция
Параграф 3 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3а. припомня своята позиция от 
[дата на приемане на пленарно 
заседание] в рамките на 
законодателните процедури относно 
"законодателния пакет относно 
климата и енергетиката";

Or. en
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Изменение 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, последното изречение от изменение 328, частично 351 и 352, 
първоначално параграфи 70, 71, 72 (Схема на ЕС за търговия с квоти за емисии) и 
изменение 160 (Емисии на CO2 от автомобилите)

Предложение за резолюция
Съображение Б б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Бб. като има предвид, че той 
разглежда, в сътрудничество със 
Съвета, законодателни предложения, 
чиято цел е изпълнението на 
поетите от ЕС ангажименти в 
областта на климата, 

Or. en

Изменение 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Компромисно изменение, заместващо изменениe 31

Предложение за резолюция
Съображение -Б а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ба. като има предвид, че в Договора 
от Лисабон ясно са установени 
целите и правомощията на ЕС в 
областта на изменението на 
климата и че, ако той бъде 
ратифициран, ще засили ролята на 
Европейския съюз в насърчаването на 
устойчивото развитие и борбата 
срещу изменението на климата,

Or. en

Изменение 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
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Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 7 (частично), 8 (частично), 30

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. споделя схващането, че разработката, 
приложението и износът на модерни 
екологични технологии допринасят за 
изпълнение на Лисабонската стратегия 
и целите на ЕС, свързани с Протокола 
от Киото, както и на други изисквания, 
свързани с опазването на климата, за да 
могат по този начин да се постигнат 
екологичните цели и икономически 
растеж;

5. споделя схващането, че разработката, 
приложението и износът на модерни 
екологични технологии допринасят за 
изпълнение на Лисабонската стратегия 
и целите на ЕС, свързани с Протокола 
от Киото, както и на други изисквания, 
свързани с опазването на климата, за да 
могат по този начин да се постигнат 
екологичните цели и икономически 
растеж; в тази връзка изтъква, че 
предприемането на мерки за справяне 
с изменението на климата ще доведе 
до обществени промени, които ще 
допринесат за създаването на нови 
работни места и отрасли, за 
преодоляването на зависимостта от 
внос на изкопаеми горива и 
осигуряването на социални ползи за 
гражданите; наред с това е убеден, че 
борбата срещу изменението на 
климата може да бъде успешна само 
ако гражданите бъдат изцяло 
ангажирани в този процес и 
защитени по време на периода на 
преход към въглеродно неутрална 
икономика;

Or. en

Изменение 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423 и 342

Предложение за резолюция
Съображение O
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Предложение за резолюция Изменение

О. като има предвид, че наличните 
финансови средства за мерки за 
адаптиране в развиващите се страни са 
напълно недостатъчни и трябва да се 
увеличат значително,

О. като има предвид, че усилията 
както за смекчаване на последиците 
от изменението на климата, така и 
за адаптиране са от изключително 
значение; като има предвид, че 
индустриално развитите държави 
носят историческа отговорност за 
изменението на климата; като има 
предвид, че развиващите се страни 
имат малък принос за изменението на 
климата, но въпреки това са най-
засегнати от него; като има предвид, 
че наличните финансови средства за 
борба срещу изменението на климата
в развиващите се страни са 
недостатъчни и трябва да се увеличат 
значително,

Or. en

 Международно измерение: Периодът след 2012 г.

Изменение 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Компромисно изменение, заместващо изменения 36 и 38

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава, че новото споразумение
за опазване на климата под егидата на 
Обединените нации трябва да се 
основава на принципа за "съвместна, 
но различна отговорност ", при което 
индустриалните страни дават ясен 
принос за намаляване на емисиите, а 
развиващите се страни също се 
задължават да провеждат мерки за 
опазване на климата в рамките на 
техните възможности;

10. подчертава, че новото споразумение 
относно изменението на климата под 
егидата на Обединените нации трябва да 
се основава на принципа за "обща, но 
диференцирана отговорност ", при 
което индустриалните страни играят 
водеща роля, като намаляват своите 
национални емисии, а развиващите се 
страни също се задължават, в 
съответствие с Плана за действие от 
Бали, да предприемат подходящи 
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мерки на национално равнище, в 
контекста на устойчивото развитие, 
които са подкрепени и осъществими -
по начин, който може да бъде 
измерен, описан и проверен - чрез 
технологии, финансиране и 
изграждане на капацитет от 
индустриализираните държави;

Or. en

Изменение 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 41, 42, 43, 44 и 45

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. призовава Комисията и държавите-
членки да включат в програмите, 
посветени на помощ за развитие, 
изискванията за намаляване на емисиите 
и мерките за адаптиране към 
последиците от промяната в климата, 
респ. да посочат тази необходимост в 
процеса на вземане на решения от 
страна на международните агенции за 
помощ за развитие, като включат в този 
процес по пътя на партньорството
също и частния сектор, публичните 
органи в засегнатите страни или 
региони;

12. призовава Комисията и държавите-
членки да включат в програмите, 
посветени на помощта за развитие, 
изискванията за намаляване на емисиите 
и мерките за адаптиране към 
последиците от изменението на
климата, респ. да посочат тези 
изисквания в процеса на вземане на 
решения от страна на международните 
агенции за помощ за развитие, като 
включат в този процес чрез 
партньорства също и частния сектор, 
публичните органи и 
неправителствените организации в 
засегнатите страни или региони;
изтъква, че е необходимо 
мобилизирането на допълнителни 
ресурси за оказване на помощ на 
развиващите се страни, за да се 
справят с предизвикателството, 
което представлява изменението на 
климата, и че новите инициативи в 
това отношение трябва да бъдат 
официално обвързани с процеса на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата и с 
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постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие; 
приветства създаването от страна 
на ЕС на Световен алианс за борба с 
изменението на климата (GCCA), 
който да оказва подкрепа за 
приспособяването към изменението 
на климата в бедните развиващи се 
страни, които са най-уязвими по 
отношение на него, и в тази връзка 
припомня своята резолюция от 21 
октомври 2008 г.1;

Or. en

 Енергетика

Изменение 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменениe 57

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. подчертава, че Европа се нуждае от 
ориентирана към бъдещето 
стратегическа енергийна и външна 
политика във връзка с енергията, за да 
може да се гарантира висока степен на 
сигурност на снабдяването с енергия 
при спазване на принципите за 
устойчиво развитие, ефективност на 
ресурсите и неутралност по отношение 
на климата и при това наред с въпроса 
за наличността на енергия да се даде 
отговор и на въпросите за 
транспорта и съхраняването на 
енергията под общото понятие 
„енергийна инфраструктура”;

18. подчертава, че Европа се нуждае от 
ориентирана към бъдещето обща 
енергийна политика, както във 
вътреобщностните отношения така 
и във външните отношения, за да 
може да се гарантира висока степен на 
сигурност на снабдяването с енергия 
при спазване на принципите за 
устойчиво развитие, ефективност на 
ресурсите и неутралност по отношение 
на климата;

Or. en
                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2008)0491
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Изменение 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes
Blokland 
Компромисно изменение, заместващо изменения 61, 62, 71, 72 и 73

Предложение за резолюция
Параграф 18 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. призовава ЕС и неговите 
държави-членки да гарантират:
- развитието на и инвестирането в 
европейска инфраструктура за пренос 
на енергия (включително така 
наречената "супермрежа"), 
необходима за гарантирането на 
разнообразието от енергийни 
източници за ЕС;
- текуща научноизследователска 
дейност и развитие на пилотни 
проекти, свързани с ИКТ, 
децентрализирано производство и 
други нови достижения в областта 
на технологиите;

Or. en

Изменение 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Компромисно изменение, заместващо изменения 78, 79, 80 и 81

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. призовава политическия и 
икономическия сектор да инвестира в 
инфраструктура, мрежи и 
електропроводи за добиване на ток от 
слънчева енергия за производство на 
водород, за да може да предложи на 

23. призовава ЕС, държавите-членки и 
икономическия сектор:
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трети страни в рамките на енергийните 
партньорства програми за развитие на 
необходимите институции, 
инфраструктура, както и програми за 
обучение на местни специалисти и 
мрежов достъп за собствено 
потребление;

- да инвестират в инфраструктура, 
мрежи и електропроводи за 
производството, преноса и 
съхранението на слънчева енергия и на 
водород;
- да предложат на трети страни в 
рамките на енергийните партньорства 
програми за развитие на необходимите 
институции, инфраструктура, както и 
програми за обучение на местни 
специалисти и мрежов достъп за 
собствено потребление;

Or. en

Изменение 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 87, 86, 88 и 89

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. подчертава огромния потенциал на 
биомасата за производство на енергия с 
цел намаляване на емисиите на 
парникови газове и изисква европейска 
стратегия за използване на биомаса за 
отопление и охлаждане;

25. подчертава огромния потенциал на 
устойчивата биомаса за производство 
на енергия с цел намаляване на 
емисиите на парникови газове и изисква 
европейска стратегия за използване на 
устойчивата биомаса за 
производството на електроенергия и 
газ, отопление и охлаждане;

Or. en
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 Биогорива

Изменение 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 107, 108 и 109

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. констатира, че производството на 
биогорива отчасти е причина за 
нарасналите цени на хранителните 
продукти, но отказът от биогорива
нито ще реши проблема с глада в 
света, нито ще даде отговор на 
въпроса за мобилността вследствие 
на климатичните промени;

29. констатира, че определени начини 
на производство на биогорива могат 
да окажат въздействие върху цените
на хранителните продукти, върху 
намаляването на биоразнообразието 
и върху обезлесяването, но 
същевременно отбелязва, че 
биогоривата трябва да се 
произвеждат отговорно и 
посредством доказуемо устойчив 
процес;

Or. en

Изменение 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 113, 111 и 112

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. предлага на Комисията да обмисли 
още веднъж концепцията за 
постоянната квота биогорива и на 
нейно място да разработи гъвкави 
сценарии, при които да бъдат взети
предвид нарастващите потребности 
от земеделски площи в света за 
отглеждане на хранителни и 
фуражни култури, както и 
необходимият внос на биогорива в ЕС, 

30. предлага на Комисията да обмисли 
още веднъж концепцията за квота 
биогорива и да разработи гъвкави 
политики, при които да бъде взет
предвид сложният характер на 
производството на биогорива, 
включително емисиите на парникови 
газове от целия им жизнен цикъл и 
оценката на всички косвени 
въздействия;
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за да се отговори на изискванията на 
индивидуалната мобилност и 
товарния транспорт в бъдеще;

Or. en

Изменение 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Компромисно изменение, заместващо изменения 86, 114 и 115

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. смята за неизбежно включването на 
развиващите се страни в дългосрочна 
стратегия за разработка и производство 
на биогорива, за да могат да бъдат 
проучени икономическите възможности 
за планиране и рентабилността, да се 
даде отговор на въпроса за устойчивото 
екологично развитие и не на последно 
място да се даде възможност за 
социално развитие и трайно повишаване 
на доходите;

31. смята за неизбежно включването на 
развиващите се страни в дългосрочна 
стратегия за разработка и производство 
на биогорива, за да могат да бъдат 
проучени икономическите възможности 
за планиране и рентабилността, за 
гарантиране на достатъчна 
наличност и производство на храни, 
да се даде отговор на въпроса за 
устойчивото екологично развитие и не 
на последно място да се даде 
възможност за социално развитие и 
трайно повишаване на доходите, както 
и да се гарантира, че развиващите се 
страни получават знанията и 
уменията, които са им необходими, за 
да бъдат в състояние да отговорят на 
критериите на ЕС за устойчивост;

Or. en

 Енергийна ефективност
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Изменение 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Компромисно изменение, заместващо изменения 119, 120, 121, 122 и 123

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. призовава Комисията да подложи 
на проверка незадължителния 
характер на целта от 20% по 
отношение на енергийната ефективност 
до 2020 година и евентуално да 
предложи на Съвета тази цел да 
добие задължителен характер;

33. призовава Комисията да предложи 
задължителна цел от 20% по 
отношение на енергийната ефективност 
до 2020 година да приложи към това 
предложение конкретни временни 
цели за намаление;

Or. en

Изменение 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 134 и 138 (частично)

Предложение за резолюция
Параграф 39

Предложение за резолюция Изменение

39. призовава отговорните органи на 
местната администрация и 
професионалните сдружения в 
държавите-членки да утвърдят критерия 
за енергийна ефективност при 
новостроящи се сгради като основен 
критерий за архитектите и строителните 
инженери, като приемането на 
нормативни актове в сферата на 
строителството относно степените на 
енергийна ефективност на 
новостроящите се сгради могат да 
бъдат една първа стъпка за постигане 
на тази цел;

39. призовава отговорните органи на 
местната администрация и 
професионалните сдружения в 
държавите-членки да утвърдят критерия 
за енергийна ефективност, насоки и 
национално законодателство или 
административни решения при 
новостроящи се сгради като основен 
критерий за архитектите и строителните 
инженери, заедно с нормативни актове в 
сферата на строителството относно 
степените на енергийна ефективност на 
новостроящите се сгради и основните 
дейности по възстановяване;

Or. en
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Изменение 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland  
Компромисно изменение, заместващо изменения 138, 143, 336, 376, 463 и 452

Предложение за резолюция
Параграф 39 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

39а. изтъква необходимостта от 
включване на минимални критерии за 
енергийна ефективност в 
широкообхватна политика в 
областта на обществените поръчки 
за обществени сгради и услуги на 
национално, регионално и местно 
равнище, като средство за 
насърчаване на нововъведенията в 
областта на технологиите и за 
гарантиране на техния достъп до 
пазара;

Or. en
 Мобилност и логистика

Изменение 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland

Компромисно изменение, заместващо изменения 163, 164 и 165

Предложение за резолюция
Параграф 51

Предложение за резолюция Изменение

51. приветства изграждането и 
разширяването на трансевропейските 
мрежи и изисква възможно най-бързо 
приключване на приоритетните 
проекти, представляващи върховен 
приоритет по отношение на 
логистиката на товарния транспорт и на 
устойчивата европейска транспортна 
политика;

51. приветства изграждането и 
разширяването в рамките на ЕС, 
както и в посока към съседните 
държави, на трансевропейските 
транспортни мрежи (TEN-T) и изисква 
възможно най-бързо приключване на 
приоритетните проекти, и по-специално 
на тези от тях, които са най-
благоприятни по отношение на 
климата, тъй като те са 
изключително важни по отношение на 
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логистиката на товарния транспорт и на 
устойчивата европейска транспортна 
политика;

Or. en

 Земеделие и животновъдство

Amendment 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Компромисно изменение, заместващо изменения 247, 248 и 249

Предложение за резолюция
Параграф 84 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

84а. признава, че отглеждането на 
зърнени култури и соя за храна за 
добитъка е причина за значителни 
емисии от парникови газове; 
припомня доклада "Дългата сянка на 
добитъка", публикуван от 
Организацията на Обединените 
Нации за Храни и Земеделие през 
ноември 2006, в който се казва, че 
животновъдството е отговорно за 
18% от цялото световно количество 
емисии от парникови газове; счита, че 
следва да се насърчава преминаването 
от интензивно животновъдство към 
екстензивни устойчиви системи, 
като в същото време трябва да се 
намали и общото потребление на 
месо, особено в индустриализираните 
страни;

Or. en

 Земеделие и животновъдство

Изменение 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
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Blokland
 Компромисно изменение, заместващо изменения 251, 252 и 253

Предложение за резолюция
Параграф 85

Предложение за резолюция Изменение

85. изисква в производството на мляко и 
месо проверка и евентуално 
подобряване на фуражните дажби, за да 
се постигне намаляване на образуването 
на метан в търбуха на преживните 
животни, без при това да се намалява 
производителността;

85. изисква в производството на мляко и 
месо проверка и евентуално 
подобряване на фуражните дажби, за да 
се постигне намаляване на образуването 
на метан в търбуха на преживните 
животни; призовава всички мерки по 
отношение на храненето и 
развъждането в сектора на 
животновъдството да бъдат 
подлагани на оценка за въздействието 
върху здравето и доброто състояние 
на животните и мерките да не се 
прилагат, ако оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
съответните животни;

Or. en

 Опазване на почвата

Изменение 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Компромисно изменение, заместващо изменения 271 и 273

Предложение за резолюция
Параграф 95

Предложение за резолюция Изменение

95. призовава държавите-членки да 
утвърдят политика за опазване на 
почвата чрез подходящи методи за 
обработка на почвата, при които се 
вземат предвид значението на 
почвените органични вещества за 
плодородието, капацитетът на 
водозадържане и способността на 
почвите да задържат въглерод;

95. призовава държавите-членки да 
утвърдят политика за опазване на 
почвата чрез подходящи методи за 
обработка на почвата, при които се 
вземат предвид значението на 
почвените органични вещества за 
плодородието, капацитетът на 
водозадържане и способността на 
почвите да задържат въглерод, и да 
разгледат възможностите за 
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използване на биологични въглища;

Or. en

 Здравеопазване

Изменение 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Компромисно изменение, заместващо изменения 315 и 317 

Предложение за резолюция
Параграф 116

Предложение за резолюция Изменение

116. подчертава като възможни мерки 
укрепването на готовността за справяне 
с катастрофи, на публичното 
здравеопазване и превенцията при 
бедствия, насърчаването на мерки за 
защита на здравето във всички сектори 
и мерки за насочване на вниманието, 
като например разяснителни кампании 
за новите опасности за здравето, 
предупреждения и конкретни указания 
за профилактика при излагане на вредни 
въздействия;

116. подчертава като възможни мерки 
събирането и оценката на данни във 
връзка с въздействието на 
изменението на климата върху 
човешкото здраве, укрепването на 
готовността за справяне с катастрофи, 
на публичното здравеопазване и 
превенцията при бедствия, 
насърчаването на мерки за защита на 
здравето във всички сектори и мерки за 
насочване на вниманието, като 
например разяснителни кампании за 
новите опасности за здравето, 
предупреждения и конкретни указания 
за профилактика при излагане на вредни 
въздействия, по-специално във връзка с 
болести, пренасяни от насекоми и 
горещи вълни;

Or. en

Изменение 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Компромисно изменение, заместващо изменения 305, 306, 522, 523, 525 и 526

Предложение за резолюция
Съображение ВA
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Предложение за резолюция Изменение

ВА. като има предвид, че някои здравни 
последици от промените в климата 
могат да бъдат държани в шах чрез 
подготовка и укрепване на здравните 
системи и чрез съответни превантивни 
мерки,

ВА. като има предвид, че някои здравни 
последици от изменението на климата, 
както бе докладвано например от 
Световната здравна организация, 
могат да бъдат държани в шах чрез 
подготовка и укрепване на здравните 
системи и чрез съответни превантивни 
мерки, като се обръща особено 
внимание на разпространяването на 
тропически болести, и чрез кампании 
за информиране на обществеността, 
които се отнасят до особено уязвими 
групи, като например бременни жени, 
новородени, деца и възрастни хора,

Or. en

 Съвременни технологии

Изменение 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Компромисно изменение, заместващо изменения 331, 333 и 351

Предложение за резолюция
Параграф 125

Предложение за резолюция Изменение

125. изисква учредяване на европейски 
фонд за климатичните промени или на 
съответни фондове в държавите-членки, 
които да се захранват от приходите, 
получени от търговията с емисии, и 
вижда в това възможност за осигуряване 
на капитал за финансиране на бъдещата 
политика за опазване на климата, чиито 
конкретни мерки и необходимите за 
изпълнението им инвестиции днес могат 
да се планират само отчасти,

125. изисква учредяване на европейски 
фонд за изменението на климата и/или 
на съответни фондове в държавите-
членки, и вижда в това възможност за 
осигуряване на капитал за финансиране 
на бъдещата политика за опазване на 
климата, чиито конкретни мерки и 
необходимите за изпълнението им 
инвестиции и солидарност днес могат 
да се планират само отчасти,

Or. en

 2050 – Бъдещето започва днес
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Изменение 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland, 
Компромисно изменение, заместващо изменения 370 и 371

Предложение за резолюция
Параграф 146 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

146а. призовава към прилагане на 
програма за действие за борба срещу 
изменението на климата през периода 
2009 – 2014 г. в съответствие със 
следните принципи:
а) на европейско равнище - Комисията 
и държавите-членки следва:
да провеждат дискусии на местно и 
световно равнище относно мерките 
за борба срещу изменението на 
климата,
- да разработят, финансират и 
въведат европейска супермрежа, 
достъпна за всички видове 
доставчици на електричество;
- да насърчават и финансират 
ефективна, устойчива транспортна 
инфраструктура за намаляване на 
въглеродните емисии, включително 
водородна технология и 
високоскоростен железопътен 
транспорт,
- да разработват нови 
комуникационни стратегии за 
образование на гражданите и за 
насърчаването им към намаляване на 
емисиите по икономичен начин, 
например като предоставят 
информацията относно 
съдържанието на въглерод в продукти 
и услуги;
- да разработват подходящи 
законодателни инструменти за 
насърчаване на всички промишлени 

Adlib Express Watermark



PE415.349v03-00 22/23 AM\755663BG.doc

BG

сектори към водеща роля в борбата 
срещу изменението на климата, като 
се започне с изискване за прозрачност 
по отношение на въглеродните 
емисии;
- да установят по-силни връзки 
между Лисабонската политическа 
програма, социалната програма и 
политиките, отнасящи се до 
изменението на климата;
б) на местно и регионално равнище -
следва да се насърчават и обменят 
най-добрите практики, особено по 
отношение на:
- мерки за енергийна ефективност, 
насочени към борба срещу 
енергийната бедност, с цел постигане 
на неутрални енергийни резултати за 
частните, търговски и обществени 
сгради;
- рециклиране и повторно използване 
на отподъци, например чрез развитие 
на инфраструктури за пунктове за 
събиране,
- развитие на инфраструктура за 
моторни превозни средства с ниска 
степен на емисии за превоз на 
пътници, които използват 
възобновяема енергия, и създаване на 
стимули за разработване на превозни 
средства с „нулеви емисии”, които да 
се използват в обществения 
транспорт,
- насърчаване на по-устойчива 
мобилност в градовете и в селските 
райони,
- приемането и прилагането на мерки 
за приспособяване към изменението 
на климата;

Or. en
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Изменение 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Компромисно изменение, заместващо изменения 389, 390 и първоначалното 
съображение A

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че опазването на 
природата е задача, която се предава от 
поколение на поколение,

A. като има предвид, че опазването на 
природата и човечеството е задача, 
която се предава от поколение на 
поколение,

Or. en
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