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Изменение 1
Ейя-Рита Корхола

Съображение A

Изменение

А. като има предвид, че изменението на 
климата представлява неотложна и 
потенциално необратима заплаха за 
човешките общества и планетата и 
че поради това е необходимо да се 
предприемат действия на международно 
равнище от всички заинтересовани 
страни;

А. като има предвид, че изменението на 
климата е предизвикателство в 
световен мащаб и че поради това е 
необходимо да се предприемат действия 
на международно равнище от всички 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение2
Анна Росбак
Съображение A

Изменение

А. като има предвид, че изменението на 
климата представлява неотложна и 
потенциално необратима заплаха за 
човешките общества и планетата и че 
поради това е необходимо да се 
предприемат действия на международно 
равнище от всички заинтересовани 
страни;

А. като има предвид, че изменението на 
климата представлява неотложна и 
потенциално необратима заплаха за 
човешките общества, биологичното 
разнообразие и планетата и че поради 
това е необходимо да се предприемат 
действия на международно равнище от 
всички заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 3
Йоланта Емилия Хибнер

Съображение В
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Изменение

В. като има предвид, че според научни 
данни, представени от 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК), целта от 
2 ºC изисква най-високите стойности на 
световните емисии, които бъдат 
достигнати до 2015 г., да бъдат 
намалени до 2050 г. с поне 50 % в 
сравнение с 1990 г. и след това да 
продължат да намаляват; като има 
предвид, че поради тази причина ЕС 
следва да настоява за конкретни 
действия и за тяхното ефективно 
прилагане преди 2020 г.;

В. като има предвид, че според научни 
данни, представени от 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК), целта от 
2 ºC изисква най-високите стойности на 
световните емисии, които бъдат 
достигнати до 2020 г., да бъдат 
намалени до 2050 г. с поне 50 % в 
сравнение с 1990 г. и след това да 
продължат да намаляват; като има 
предвид, че поради тази причина ЕС 
следва да настоява за конкретни 
действия и за тяхното ефективно 
прилагане преди 2020 г.;

Or. pl

Изменение 4
Анна Росбак

Съображение В

Изменение

В. като има предвид, че според научни 
данни, представени от 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК), целта от 
2 ºC изисква най-високите стойности на 
световните емисии, които бъдат 
достигнати до 2015 г., да бъдат 
намалени до 2050 г. с поне 50 % в 
сравнение с 1990 г. и след това да 
продължат да намаляват; като има 
предвид, че поради тази причина ЕС 
следва да настоява за конкретни 
действия и за тяхното ефективно 
прилагане преди 2020 г.;

В. като има предвид, че според научни 
данни, представени от 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК), целта от 
2 ºC изисква най-високите стойности на 
световните емисии, които бъдат 
достигнати до 2015 г., да бъдат 
намалени до 2050 г. с поне 50 % в 
сравнение с 1990 г. и след това да 
продължат да намаляват; като има 
предвид, че поради тази причина ЕС 
следва да настоява за конкретни 
действия и за тяхното ефективно 
прилагане на световно равнище преди 
2020 г.;

Or. en
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Изменение 5
Тадеуш Цимански

Съображение Вa (ново)

Изменение

Ва. като има предвид, че 
единственото ефективно решение на 
изменението на климата е 
съвместният отговор, ангажиращ 
държави от всички континенти;

Or. pl

Изменение 6
Ейя-Рита Корхола

Съображение Вa (ново)

Изменение

Ва. като има предвид, че световното 
равнище на емисиите на парникови 
газове в момента надвишава с повече 
от 50 % тези през референтната 
година по Протокола от Киото —
1990 г.;

Or. en

Изменение 7
Бас Ейкхаут
Съображение Вa (ново)

Изменение

Ва. като има предвид, че съгласно 
доклада на Световната банка „Turn 
down the heat“ („Намалете 
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топлината“) настоящата 
траектория на емисиите води до 
повишаване на температурите с 2 ºC 
в сравнение с равнищата отпреди 
индустриализацията в рамките на 20 
до 30 години и с 4 ºC до 2100 г.;

Or. en

Изменение 8
Бас Ейкхаут

Съображение Вб (ново)

Изменение

Вб. като има предвид, че в много 
региони затопляне с 2 ºC вече е 
изключително опасно; 112 държави, 
включително най-уязвимите 
държави, малките островни държави 
и най-слабо развитите държави, 
призоваха за намаляване на въглерода 
в атмосферата под 350 частици на 
милион и за стабилизиране на 
повишаването на температура в 
световен мащаб под 1,5 ºC;

Or. en

Изменение 9
Анна Росбак

Съображение Г

Изменение

Г. като има предвид, че конференцията 
във Варшава (COP 19) ще бъде от 
решаващо значение за осигуряването 
на необходимия напредък по отношение 
на Платформата от Дърбан, за да се 

Г. като има предвид, че конференцията 
във Варшава (COP 19) ще бъде важна 
стъпка към осигуряването на 
необходимия напредък по отношение на 
Платформата от Дърбан, за да се 
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проправи пътят за подготвянето на 
ангажименти и сключването на 
глобално правно обвързващо 
споразумение до 2015 г.;

проправи пътят за подготвянето на 
ангажименти и сключването на 
глобално правно обвързващо 
споразумение до 2015 г.;

Or. en

Изменение 10
Ейя-Рита Корхола

Съображение Гa (ново)

Изменение

Га. като има предвид, че бъдещо 
споразумение в световен мащаб може 
да не се основава на задължителни 
съкращения на емисиите, а на 
намаляване на въглеродната 
интензивност; признава сложността 
на проблема с изменението на 
климата и невъзможността за 
намиране на единствено просто 
решение; признава например ролята 
на саждите в бъдещите 
споразумения;

Or. en

Изменение 11
Бас Ейкхаут

Съображение Д

Изменение

Д. като има предвид, че подобно правно 
обвързващо в световен мащаб 
споразумение трябва да се съобразява с 
принципа „общи, но разграничени 
отговорности и съответни възможности“ 
(CBDRRC), но трябва да признава 

Д. като има предвид, че подобно правно 
обвързващо в световен мащаб 
споразумение трябва да се съобразява с 
последователен въглероден бюджет за 
2 ºC, със справедливостта и с 
принципа „общи, но разграничени 
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необходимостта всички големи 
източници на емисии да приемат 
амбициозни и задоволителни цели и 
съответстващи политически мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, които отразяват променящите се 
капацитети;

отговорности и съответни възможности“ 
(CBDRRC) и да признава 
необходимостта всички големи 
източници на емисии да приемат 
амбициозни и задоволителни цели и 
съответстващи политически мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, които отразяват променящите се 
отговорности и капацитети;

Or. en

Изменение 12
Йоланта Емилия Хибнер
Съображение Д

Изменение

Д. като има предвид, че подобно правно 
обвързващо в световен мащаб 
споразумение трябва да се съобразява с 
принципа „общи, но разграничени 
отговорности и съответни възможности“ 
(CBDRRC), но трябва да признава 
необходимостта всички големи 
източници на емисии да приемат 
амбициозни и задоволителни цели и 
съответстващи политически мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, които отразяват променящите се 
капацитети;

Д. като има предвид, че подобно правно 
обвързващо в световен мащаб 
споразумение трябва да се съобразява с 
принципа „общи, но разграничени 
отговорности и съответни възможности“ 
(CBDRRC), но трябва да признава 
необходимостта всички големи 
източници на емисии да приемат 
амбициозни, правно обвързващи и 
задоволителни ангажименти и 
съответстващи политически мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, които отразяват променящите се 
капацитети;

Or. pl

Изменение 13
Ейя-Рита Корхола

Съображение Д

Изменение

Д. като има предвид, че подобно правно Д. като има предвид, че подобно правно 
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обвързващо в световен мащаб 
споразумение трябва да се съобразява с 
принципа „общи, но разграничени 
отговорности и съответни възможности“ 
(CBDRRC), но трябва да признава 
необходимостта всички големи 
източници на емисии да приемат 
амбициозни и задоволителни цели и 
съответстващи политически мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, които отразяват променящите се 
капацитети;

обвързващо в световен мащаб 
споразумение трябва да се съобразява с 
принципа „общи, но разграничени 
отговорности и съответни възможности“ 
(CBDRRC), но трябва да признава 
необходимостта всички големи 
източници на емисии да приемат 
амбициозни и задоволителни цели и 
съответстващи политически мерки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, които отразяват променящите се 
капацитети; припомня, че 90 % от 
ръста на емисиите в световен мащаб 
се случва в развиващите се държави, 
които нямат задължения за 
намаляване по силата на настоящия 
Протокол от Киото;

Or. en

Изменение 14
Сабине Вилс

Съображение Еа (ново)

Изменение

Еа. като има предвид, че въпреки 
ангажимента, който страните поеха 
в Копенхаген, да предоставят 
30 милиарда щатски долара през 
следващите три години под формата 
на бързо първоначално финансиране, 
все още няма сигурност относно 
размера на финансирането за 
климата, което ще бъде предоставено 
за обезпечаване на надеждността на 
подобен ангажимент;

Or. en

Изменение 15
Сату Хаси, Бас Ейкхаут
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Съображение Еа (ново)

Изменение

Еа. като има предвид нарастващото 
разбиране за необходимостта от 
бдителност по отношение на 
усилията на икономическите 
субекти, които отделят значителни 
количества парникови газове или 
извличат ползи от изгарянето на 
изкопаеми горива, да заобикалят или 
подкопават усилията за опазване на 
климата;

Or. en

Изменение 16
Софи Окони

Съображение Еа (ново)

Изменение

Еа. като има предвид, че при провал 
на международните преговори 
Съюзът следва да въведе по границите 
си механизъм за включване на 
въглеродни емисии;

Or. fr

Изменение 17
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Съображение Еа (ново)

Изменение

Еа. като има предвид, че съгласно 
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проучване на Потсдамския институт 
за изследване на въздействието на 
климата и Мадридския университет 
екстремните топлинни вълни ще 
нараснат два пъти до 2020 г. и четири 
пъти до 2040 г.; като има предвид, че 
изследването стига до заключението, 
че това развитие би могло да бъде 
спряно през втората половина на века 
при съществено намаляване на 
емисиите в световен мащаб; като 
има предвид, че действителността 
изглежда потвърждава това, което 
ни казват учените, предвид факта, че 
природните бедствия като 
наводнения или екстремни бури се 
случват все по-често и в Европа;

Or. en

Изменение 18
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Съображение Еб (ново)

Изменение

Еб. като има предвид, че проучване на 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение 
(CEDEFOP) стига до заключението, 
че е възможно да се изгради устойчива 
и енергийно ефективна икономика, 
като в същото време се гарантира 
ръст на заетостта;

Or. en

Изменение 19
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Съображение Ев (ново)
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Изменение

Ев. като има предвид, че проучване на 
Потсдамския институт за 
изследване на въздействието на 
климата стига до заключението, че 
ако дейността по цялостната 
международна политика в областта 
на климата в световен мащаб се 
забави до след 2030 г., световният 
икономически растеж може да се 
понижи с до 7 % в рамките на 
първото десетилетие след 
прилагането на политиката в 
областта на климата — срещу само 
2 %при сключване на споразумение 
през 2015 г.;

Or. en

Изменение 20
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Съображение Ег (ново)

Изменение

Ег. като има предвид, че 
инициативата на ЕС за Конвент на 
кметовете продължава да има голям 
успех, като в момента той наброява 
повече от 5000 органа на местното 
управление, които се ангажираха да 
преизпълнят целите на ЕС в 
областта на климата и 
енергетиката до 2020 г.; като има 
предвид, че ентусиазмът и 
ангажиментът на европейските 
местни органи следва да бъдат 
използвани като пример при 
определянето на амбициозни 
политики за климата и енергетиката 
и на международно равнище;



AM\1003934BG.doc 13/51 PE519.595v01-00

BG

Or. en

Изменение 21
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф -1 (нов)

Изменение

-1. счита, че споразумението след 
2020 г. ще трябва да обедини 
сегашната мозайка от обвързващи и 
необвързващи споразумения по силата 
на Конвенцията на ООН за климата и 
Протокола от Киото в един цялостен 
и последователен режим, който да 
обвърже всички страни; подчертава, 
че споразумението след 2020 г. не 
следва да продължава да дели света 
на „развиващи се“ и „индустриални“ 
държави, а да изисква от всяка 
държава да допринася съгласно 
принципа за „общи, но разграничени 
отговорности“; в този смисъл счита, 
че намаляването на емисиите, 
изчислено на базата на набор от 
показатели, включително БВП на 
глава от населението, достъп до 
технологии, индекса за качеството на 
живот и други, може да бъде 
работещ инструмент;

Or. en

Изменение 22
Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Параграф 1

Изменение

1. изтъква важната работа, която е 1. изтъква важната работа, която е 
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необходимо да бъде извършена в 
рамките на специалната работна група 
по Платформата от Дърбан за засилени 
действия относно принципите и 
рамката, приложими за новото глобално 
споразумение по въпросите на климата, 
и относно начина за постигане на това 
до 2015 г.; отбелязва също така, че 
работата й трябва да бъде основана на 
Петия доклад за оценка на МКИК, който 
ще бъде готов до 2014 г.;

необходимо да бъде извършена в 
рамките на специалната работна група 
по Платформата от Дърбан за засилени 
действия относно принципите и 
рамката, приложими за новото глобално 
споразумение по въпросите на климата, 
и относно начина за постигане на това 
до 2015 г.; отбелязва също така, че 
работата й трябва да бъде основана на 
Петия доклад за оценка на МКИК, който 
ще бъде готов до 2014 г.; подчертава, 
че споразумението от 2015 г. трябва 
да постигне целта за намаляване до 
2030 г. на емисиите в световен мащаб 
под равнищата от 1990 г. и следва да 
има за цел поетапното прекратяване 
на въглеродните емисии в световен 
мащаб до 2050 г.;

Or. en

Изменение 23
Софи Окони

Параграф 1

Изменение

1. изтъква важната работа, която е 
необходимо да бъде извършена в 
рамките на специалната работна група 
по Платформата от Дърбан за засилени 
действия относно принципите и 
рамката, приложими за новото глобално 
споразумение по въпросите на климата, 
и относно начина за постигане на това 
до 2015 г.; отбелязва също така, че 
работата й трябва да бъде основана на 
Петия доклад за оценка на МКИК, който 
ще бъде готов до 2014 г.;

1. изтъква важната работа, която е 
необходимо да бъде извършена в 
рамките на специалната работна група 
по Платформата от Дърбан за засилени 
действия относно принципите и 
рамката, приложими за новото глобално 
споразумение по въпросите на климата, 
и относно начина за постигане на това 
до COP 21 през 2015 г. в Париж; 
отбелязва също така, че работата ѝ
трябва да бъде основана на Петия 
доклад за оценка на МКИК, който ще 
бъде готов до 2014 г.;

Or. fr
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Изменение 24
Бас Ейкхаут

Параграф 1a (нов)

Изменение

1а. отбелязва, че неспособността да 
се разработи справедлив подход за 
споделяне на усилията за смекчаване 
и адаптиране между държавите беше 
пречка пред постигането на 
адекватно споразумение; подчертава, 
че справедливостта, включваща 
динамичен подход към общи, но 
разграничени отговорности и 
съответните възможности, трябва 
да бъде в сърцето на новото 
споразумение, за да може то да даде 
адекватен отговор на проблемите с 
климата;

Or. en

Изменение 25
Сабине Вилс

Параграф 1a (нов)

Изменение

1а. международният правно 
обвързващ протокол, по който в 
момента се водят преговори в 
рамките на Платформата от 
Дърбан, следва да надгражда, развива 
и усъвършенства вече договорените в 
РКООНИК и Протокола от Киото 
правила; справедливостта, 
включваща динамичен подход към 
общи, но разграничени отговорности 
и съответните възможности, трябва 
да бъде в сърцето на новото 
споразумение; следователно в 
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преговорите относно проследяването 
на загубите и щетите следва да бъде 
включен процес на проучване на 
редица принципи и показатели за 
справедливост, като адекватност, 
отговорност, възможност и 
потребност за развитие и 
адаптиране;

Or. en

Изменение 26
Бас Ейкхаут

Параграф 1б (нов)

Изменение

1б. счита, че ЕС може да играе 
конструктивна роля за улесняването 
на процеса на постигане на 
споразумение за справедливо поделяне 
на усилията; счита, че това следва да 
бъде извършено чрез процес на 
проучване на редица принципи и 
показатели за справедливост, като 
адекватност, отговорност, 
възможност и потребности за 
развитие и адаптиране; призовава 
Комисията да представи 
предложение на ЕС за споделяне на 
усилията в световен мащаб;

Or. en

Изменение 27
Сабине Вилс

Параграф 2
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Изменение

2. приветства предложението на Бан Ки 
Мун за провеждане на среща на високо 
равнище на световните лидери по 
въпросите на климата през септември 
2014 г.; изтъква значението на едно 
добре подготвено събитие със значими 
резултати и ангажименти на най-високо 
политическо равнище, с цел да се 
осигури и поддържа необходимият 
политически импулс преди 
конференциите през 2014 г. и 2015 г.;

2. приветства предложението на Бан Ки 
Мун за провеждане на среща на високо 
равнище на световните лидери по 
въпросите на климата през септември 
2014 г., както и предварителна COP 
през 2014 г. във Венецуела; изтъква 
значението на едно добре подготвено 
събитие със значими резултати и 
ангажименти на най-високо 
политическо равнище и ангажиране на 
гражданското общество, с цел да се 
осигури и поддържа необходимият 
политически импулс преди 
конференциите през 2014 г. и 2015 г.;

Or. en

Изменение 28
Дан Йоренсен, Йо Лайнен, Корин Льопаж, Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Параграф 2

Изменение

2. приветства предложението на Бан Ки 
Мун за провеждане на среща на високо 
равнище на световните лидери по 
въпросите на климата през септември 
2014 г.; изтъква значението на едно 
добре подготвено събитие със значими 
резултати и ангажименти на най-високо 
политическо равнище, с цел да се 
осигури и поддържа необходимият 
политически импулс преди 
конференциите през 2014 г. и 2015 г.;

2. приветства предложението на Бан Ки
Мун за провеждане на среща на високо 
равнище на световните лидери по 
въпросите на климата през септември 
2014 г.; изтъква значението на едно 
добре подготвено събитие със значими 
резултати и ангажименти на най-високо 
политическо равнище, с цел да се 
осигури и поддържа необходимият 
политически импулс преди 
конференциите през 2014 г. и 2015 г.; 
счита, че за успеха на споразумението 
през 2015 г. е необходимо държавите 
да излязат с ангажимент за 
намаляване на парниковите газове 
преди срещата на високо равнище на 
световните лидери; подчертава, че 
ЕС трябва да даде пример и да приеме 
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навреме за срещата на върха 
амбициозни цели за 2030 г., свързани с 
намаляването на парниковите газове, 
енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми 
източници;

Or. en

Изменение 29
Бас Ейкхаут

Параграф 2a (нов)

Изменение

2а. призовава за решение на COP във 
Варшава, определящо графика и 
процеса за формулиране на 
ангажименти за смекчаване от 
всички страни през 2014 г., които 
съответно да бъдат оценени и 
преразгледани през 2015 г.; решенията 
на COP във Варшава следва също да 
определят изисквания по отношение 
на информацията, придружаваща 
предложените ангажименти за 
смекчаване, и да гарантират 
спазването на критерии за 
прозрачност, количествено 
изразяване, съпоставимост, 
възможност за проверка и 
уместност;

Or. en

Изменение 30
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Параграф 2a (нов)
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Изменение

2а. счита, че за да се постигне 
съответствие с целта за 2 ºC и 
справедливо споделяне на усилията в 
световен мащаб, както и да се запази 
водещото място на ЕС в областта на 
развитието на технологии за бъдеща 
щадяща климата икономика, целите 
на ЕС за намаляване на емисиите на 
парникови газове следва да бъдат от 
порядъка на 60 % до 2030 г.;

Or. en

Изменение 31
Корин Льопаж

Параграф 2а (нов)

Изменение

2а. призовава за решение на 
конференцията на страните във 
Варшава, определящо графика и 
процеса за формулиране на 
ангажименти за смекчаване от 
страните през 2014 г., които 
съответно да бъдат оценени и 
преразгледани през 2015 г.; решенията 
във Варшава следва също да 
определят изисквания по отношение 
на информацията, придружаваща 
предложените ангажименти за 
смекчаване, и да гарантират 
спазването на критерии за 
прозрачност, количествено 
изразяване, съпоставимост, 
възможност за проверка и 
уместност;

Or. fr
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Изменение 32
Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Бас Ейкхаут

Параграф 2б (нов)

Изменение

2б. счита, че за да остане ЕС начело 
на развитието на технологиите за 
бъдеща щадяща климата икономика, 
целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове на ЕС следва да бъде 
поне 50 % до 2030 г.;

Or. en

Изменение 33
Тадеуш Цимански

Параграф 3

Изменение

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 ºC; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат
и да се основават на повече амбиция, 
за да се постигне целта от 2 ºC;

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 ºC; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти на всички потенциални
страни по дадено глобално 
споразумение следва да се преразгледат, 
за да се постигне целта от 2 ºC;

Or. pl

Изменение 34
Сабине Вилс
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Параграф 3

Изменение

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 ºC; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
и да се основават на повече амбиция, за 
да се постигне целта от 2 ºC;

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и съответстващи на 
изпълнението на целта за въглероден 
бюджет от 2 ºC, като по този начин 
направят възможно постигането на 
бюджет от 1,5 ºC; отново заявява, че в 
резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
и да се основават на повече амбиция, за 
да се изпълни въглеродният бюджет
от 2 ºC;

Or. en

Изменение 35
Дан Йоренсен, Йо Лайнен, Корин Льопаж, Гербен-Ян Гербранди, Бас Ейкхаут, 
Сабине Вилс

Параграф 3

Изменение

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 ºC; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
и да се основават на повече амбиция, за 
да се постигне целта от 2 ºC;

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се
постигне целта от 2 ºC; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
и да се основават на повече амбиция, за 
да се постигне целта от 2 ºC; изразява 
съжаление, че целта на ЕС за 
намаляване на емисиите не 
съответства на приетата от него 
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цел от 2º C и на разходноефективен 
подход към целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
2050 г.;

Or. en

Изменение 36
Кристофер Фелнер

Параграф 3

Изменение

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 ºC; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
и да се основават на повече амбиция, за 
да се постигне целта от 2 ºC;

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 ºC; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
и да се основават на повече амбиция, за 
да се постигне целта от 2 ºC; 
подчертава, че Европейският съюз 
трябва да окаже натиск върху 
страните, които не следват 
траектория, съвместима с целта от 
2 ºC;

Or. en

Изменение 37
Софи Окони

Параграф 3

Изменение

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
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трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 °С; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
и да се основават на повече амбиция, за 
да се постигне целта от 2 °С;

трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 °С; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
колективно и да се основават на повече 
амбиция, за да се постигне целта от 
2 °С;

Or. fr

Изменение 38
Ейя-Рита Корхола

Параграф 3

Изменение

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 °С; отново заявява, 
че в резултат на това съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
и да се основават на повече амбиция, за 
да се постигне целта от 2 °С;

3. счита, че ангажиментите за 
намаляване, предложени от страните, 
трябва да бъдат подкрепени от 
принципа за CBDRRC и да бъдат 
измерими, подлежащи на отчитане и 
проверка, както и достатъчни, за да се 
постигне целта от 2 ºC; отново заявява, 
че в резултат на истински сравнимо 
споразумение в световен мащаб, с 
участието на всички големи 
източници на емисии, съществуващите 
ангажименти следва да се преразгледат 
и да се основават на повече амбиция, за 
да се постигне целта от 2 ºC;

Or. en

Изменение 39
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 3a (нов)
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Изменение

3а. подчертава, че стабилна и 
дългосрочна политическа рамка, 
която да включва амбициозни 
дългосрочни цели, е най-важното 
предизвикателство, което улеснява 
също и инвестициите;

Or. en

Изменение 40
Сату Хаси

Параграф 3a (нов)

Изменение

3а. счита за важно бъдещото 
споразумение за климата да включва 
разпоредби за правителствата да 
защитават определянето и 
прилагането на политиките в 
областта на климата от търговски и 
други корпоративни интереси, 
подобно на разпоредбите на 
Рамковата конвенция за контрол на 
тютюна;

Or. en

Изменение 41
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 3б (нов)

Изменение

3б. отново заявява, че настоящата 
система на „обещания и 
преразглеждане“ няма да донесе 
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фундаменталните промени, 
необходими за борбата срещу 
изменението на климата в 
дългосрочен план и следователно 
призовава всички страни да разгледат 
и други подходи;

Or. en

Изменение 42
Романа Йордан

Параграф 4

Изменение

4. приветства решението на 
Европейския съюз и редица други 
страни да се присъединят към втори 
период на поети задължения по 
Протокола от Киото, който започва на 
1 януари 2013 г. и служи за преход към 
нов международен режим, обхващащ 
всички страни, който да бъде въведен в 
срок до 2020 г., и призовава за бързото 
му ратифициране, съобразно 
договореното в Доха;

4. приветства решението на 
Европейския съюз, Швейцария, 
Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и
Австралия да се присъединят към 
втори период на поети задължения по 
Протокола от Киото, който започва на 
1 януари 2013 г. и служи за преход към 
нов международен режим, обхващащ 
всички страни, който да бъде въведен в 
срок до 2020 г., и призовава за бързото 
му ратифициране, съобразно 
договореното в Доха;

Or. en

Изменение 43
Ейя-Рита Корхола

Параграф 4

Изменение

4. приветства решението на 
Европейския съюз и редица други 
страни да се присъединят към втори 
период на поети задължения по 

4. отбелязва решението на Европейския 
съюз и редица други страни да се 
присъединят към втори период на поети 
задължения по Протокола от Киото, 
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Протокола от Киото, който започва на 
1 януари 2013 г. и служи за преход към 
нов международен режим, обхващащ
всички страни, който да бъде въведен в 
срок до 2020 г., и призовава за бързото 
му ратифициране, съобразно 
договореното в Доха;

който започва на 1 януари 2013 г. и 
служи за преход към нов международен 
режим, обхващащ всички страни, който 
да бъде въведен в срок до 2020 г., и 
призовава за бързото му ратифициране, 
съобразно договореното в Доха; 
отбелязва, че тези страни в момента 
обхващат по-малко от 14 % от 
емисиите в световен мащаб;

Or. en

Изменение 44
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 4a (нов)

Изменение

4а. пояснява, че въпреки че вторият 
период на поети задължения по 
Протокола от Киото ще бъде с 
ограничена продължителност, той 
следва да се разглежда като 
изключително важна междинна 
стъпка, изграждаща мост към по-
ефективно и всеобхватно 
международно споразумение след 
2020 г., което да бъде задължително 
за всички страни;

Or. en

Изменение 45
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 4б (нов)

Изменение

4б. отново заявява, че вече много 
държави дават пример, доказващ, че е 
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възможно да се преследват 
стратегии за нисковъглеродно 
развитие, да се предоставя висок 
жизнен стандарт за по-голям дял от 
настоящото поколение, без да се 
излага на риск способността на 
бъдещите поколения да постигат 
собствените си потребности, като в 
същото време се създават нови 
работни места и се осигурява по-
голяма независимост при вноса на 
енергия; пояснява, че ако опазването 
на климата е включено в обща 
стратегия за устойчиво развитие и 
промишлена политика, няма защо да 
се страхуваме от отрицателните 
последици;

Or. en

Изменение 46
Тадеуш Цимански

Параграф 5

Изменение

5. припомня, че по данни на 
Четвъртия доклад за оценка на 
МКИК е необходимо до 2020 г. 
индустриализираните страни да 
намалят своите емисии с 25-40 % 
спрямо равнищата от 1990 г., докато 
групата на развиващите се страни 
следва до 2020 г. да постигнат 
съществено отклонение под 
предвиждания понастоящем темп на 
нарастване на емисиите, което да е 
от порядъка на 15-30 %;

заличава се

Or. pl
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Изменение 47
Йоланта Емилия Хибнер

Параграф 5

Изменение

5. припомня, че по данни на Четвъртия 
доклад за оценка на МКИК е 
необходимо до 2020 г. 
индустриализираните страни да 
намалят своите емисии с 25-40 % 
спрямо равнищата от 1990 г., докато 
групата на развиващите се страни
следва до 2020 г. да постигнат 
съществено отклонение под 
предвиждания понастоящем темп на 
нарастване на емисиите, което да е от 
порядъка на 15-30 %;

5. припомня, че по данни на Четвъртия 
доклад за оценка на МКИК е 
необходимо до 2020 г. развитите
държави да намалят своите емисии с 
25-40 % спрямо равнищата от 1990 г., 
докато групата на развиващите се 
държави следва до 2020 г. да постигнат 
съществено отклонение под 
предвиждания понастоящем темп на 
нарастване на емисиите, което да е от 
порядъка на 15-30 %;

Or. pl

Изменение 48
Жан-Пиер Оди

Параграф 6

Изменение

6. във връзка с това подчертава 
неотложната необходимост от 
повишаване на равнището на амбиция
отсега до 2020 г., с цел придържане към 
целта за 2 °С; както и по-специално 
спешната необходимост от напредък в 
преодоляването на „гигатоновата 
пропаст“, която съществува между 
научните констатации и настоящите 
ангажименти на страните; изтъква 
важната роля на други политически 
мерки, включително енергийната 
ефективност и постепенното намаляване 
на флуоровъглеводородите, с оглед 
преодоляването на „гигатоновата 

6. във връзка с това подчертава 
неотложната необходимост от 
разглеждане на равнището на амбиция 
отсега до 2020 г., с цел придържане към 
целта за 2 °С; както и по-специално 
спешната необходимост от напредък в 
преодоляването на разминаването, 
което съществува между научните 
констатации и настоящите ангажименти 
на страните; изтъква важната роля на 
други политически мерки, включително 
енергийната ефективност и 
постепенното намаляване на 
флуоровъглеводородите, с оглед 
преодоляването на „гигатоновата 
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пропаст”; пропаст”;

Or. fr

Изменение 49
Анна Росбак

Параграф 6

Изменение

6. във връзка с това подчертава 
неотложната необходимост от 
повишаване на равнището на амбиция 
отсега до 2020 г., с цел придържане към 
целта за 2 °С; както и по-специално 
спешната необходимост от напредък в 
преодоляването на „гигатоновата 
пропаст“, която съществува между 
научните констатации и настоящите 
ангажименти на страните; изтъква 
важната роля на други политически 
мерки, включително енергийната 
ефективност и постепенното намаляване 
на флуоровъглеводородите, с оглед 
преодоляването на „гигатоновата 
пропаст”;

6. във връзка с това подчертава 
неотложната необходимост от 
повишаване на равнището на амбиция в 
световен мащаб отсега до 2020 г., с цел 
придържане към целта за 2 °С; както и 
по-специално спешната необходимост 
от напредък в преодоляването на 
„гигатоновата пропаст“, която 
съществува между научните 
констатации и настоящите ангажименти 
на страните; изтъква важната роля на 
други политически мерки, включително 
енергийната ефективност и 
постепенното намаляване на 
флуоровъглеводородите, с оглед 
преодоляването на „гигатоновата 
пропаст”;

Or. en

Изменение 50
Сабине Вилс

Параграф 6

Изменение

6. във връзка с това подчертава 
неотложната необходимост от 
повишаване на равнището на амбиция 
отсега до 2020 г., с цел придържане към 

6. във връзка с това подчертава 
неотложната необходимост от 
повишаване на равнището на амбиция 
отсега до 2020 г., с цел придържане към 
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целта за 2 °С; както и по-специално 
спешната необходимост от напредък в 
преодоляването на „гигатоновата 
пропаст“, която съществува между 
научните констатации и настоящите 
ангажименти на страните; изтъква 
важната роля на други политически 
мерки, включително енергийната 
ефективност и постепенното намаляване 
на флуоровъглеводородите, с оглед 
преодоляването на „гигатоновата 
пропаст”;

целта за 2 °С; както и по-специално 
спешната необходимост от напредък в 
преодоляването на „гигатоновата 
пропаст“, която съществува между 
научните констатации и настоящите 
ангажименти на страните; изтъква 
важната роля на други политически 
мерки, включително енергийната 
ефективност, съществената икономия 
на енергия, както и възобновяеми 
енергийни източници в общностите,
и постепенното намаляване на 
флуоровъглеводородите, с оглед 
преодоляването на „гигатоновата 
пропаст”;

Or. en

Изменение 51
Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Параграф 6a (нов)

Изменение

6а. отбелязва, че ЕС е на път да 
постигне намаляване на емисиите, 
надхвърлящо настоящата цел от 
20 %, и подчертава също така 
нуждата от по-голяма амбиция с цел 
създаване на недостиг на пазара на 
въглерод; припомня, че ЕС има 
интерес да се приеме цел от 30 % в 
областта на опазването на климата 
до 2020 г., което ще създаде устойчив 
растеж, допълнителни работни 
места и ще намали зависимостта от 
вноса на енергия;

Or. en

Изменение 52
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер
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Параграф 6a (нов)

Изменение

6а. подчертава, че трябва да се 
разработят рамкови споразумения с 
цел да се подпомогне насърчаването и 
да се стимулира по-бързото 
разпространение на новите 
технологии в международен план, 
предвид факта, че научните 
изследвания и разработките на нови 
технологии са в основата на 
устойчивото бъдеще;

Or. en

Изменение 53
Бас Ейкхаут

Параграф 6б (нов)

Изменение

6б. отбелязва, че постепенното 
намаляване на флуоровъглеводородите 
в световен мащаб би могло да 
предотврати изпускането на 2,2 млрд. 
тона въглероден еквивалент до 2020 г. 
и почти 100 млрд. тона въглероден 
еквивалент до 2050 г.; призовава ЕС да 
ускори усилията си да регламентира 
постепенното намаляване на 
флуоровъглеводородите в световен 
мащаб в рамките на Протокола от 
Монреал;

Or. en

Изменение 54
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер
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Параграф 6б (нов)

Изменение

6б. счита, че СТЕ на ЕС следва да бъде 
свързана с други схеми за търговия с 
емисии, които вече съществуват по 
света; с оглед на гъвкавостта на 
механизма препоръчва да се възвърне 
неговия първоначален дух, в смисъл, че 
той следва да се върне към своята 
същност на пазарен механизъм и 
същевременно да бъде инструмент за 
развитие със съществено опростена, 
но по-прозрачна процедура;

Or. en

Изменение 55
Дан Йоренсен, Корин Льопаж, Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Параграф 7

Изменение

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара до 2020 г. 
са от решаващо значение за гарантиране 
на напредък във Варшава и за постигане 
на необходимите ангажименти за 
смекчаване като цяло; отбелязва 
програмата за развитие след 2015 г. и 
призовава за създаването на реално 
полезни взаимодействия между двата 
процеса с положителни резултати както 
за политиката в областта на развитието, 
така и за политиката в областта на 
климата; припомня, че по-голямата част 
от държавите членки все още не са 
поели никакви ангажименти за 

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара до 2020 г. 
са от решаващо значение за гарантиране 
на напредък във Варшава и за постигане 
на необходимите ангажименти за 
смекчаване като цяло; отбелязва 
програмата за развитие след 2015 г. и 
призовава за създаването на реално 
полезни взаимодействия между двата 
процеса с положителни резултати както 
за политиката в областта на развитието, 
така и за политиката в областта на 
климата; изразява съжаление, че по-
голямата част от държавите членки все 
още не са поели никакви ангажименти 
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финансиране в областта на изменението 
на климата за периода след 2013 г.;

за финансиране в областта на 
изменението на климата за периода след 
2013 г. и призовава държавите членки 
да поемат ангажимент за ново 
допълнително финансиране в 
областта на изменението на 
климата за периода 2013—2015 г.;

Or. en

Изменение 56
Йоланта Емилия Хибнер

Параграф 7

Изменение

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара до 2020 г. 
са от решаващо значение за гарантиране 
на напредък във Варшава и за постигане 
на необходимите ангажименти за 
смекчаване като цяло; отбелязва 
програмата за развитие след 2015 г. и 
призовава за създаването на реално 
полезни взаимодействия между двата 
процеса с положителни резултати както 
за политиката в областта на развитието, 
така и за политиката в областта на 
климата; припомня, че по-голямата част 
от държавите членки все още не са 
поели никакви ангажименти за 
финансиране в областта на изменението 
на климата за периода след 2013 г.;

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара годишно
до 2020 г. са от решаващо значение за 
гарантиране на напредък във Варшава и 
за постигане на необходимите 
ангажименти за смекчаване като цяло; 
отбелязва програмата за развитие след 
2015 г. и призовава за създаването на 
реално полезни взаимодействия между 
двата процеса с положителни резултати 
както за политиката в областта на 
развитието, така и за политиката в 
областта на климата; припомня, че по-
голямата част от държавите членки все 
още не са поели никакви ангажименти 
за финансиране в областта на 
изменението на климата за периода след 
2013 г.;

Or. pl

Изменение 57
Йо Лайнен, Критон Арсенис, Марита Улвског, Дан Йоренсен
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Параграф 7

Изменение

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара до 2020 г. 
са от решаващо значение за гарантиране 
на напредък във Варшава и за постигане 
на необходимите ангажименти за 
смекчаване като цяло; отбелязва 
програмата за развитие след 2015 г. и 
призовава за създаването на реално 
полезни взаимодействия между двата 
процеса с положителни резултати както 
за политиката в областта на развитието, 
така и за политиката в областта на 
климата; припомня, че по-голямата част 
от държавите членки все още не са 
поели никакви ангажименти за 
финансиране в областта на изменението 
на климата за периода след 2013 г.;

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара до 2020 г. 
са от решаващо значение за гарантиране 
на напредък във Варшава и за постигане 
на необходимите ангажименти за 
смекчаване като цяло; отбелязва 
програмата за развитие след 2015 г. и 
призовава за създаването на реално 
полезни взаимодействия между двата 
процеса с положителни резултати както 
за политиката в областта на развитието, 
така и за политиката в областта на 
климата; припомня, че по-голямата част 
от държавите членки все още не са 
поели никакви ангажименти за 
финансиране в областта на изменението 
на климата за периода след 2013 г.; 
настоятелно призовава държавите 
членки да предоставят своя дял за 
Зеления фонд за климата преди 
началото на COP 19;

Or. en

Изменение 58
Сабине Вилс

Параграф 7

Изменение

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара до 2020 г. 

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара до 2020 г. 
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са от решаващо значение за 
гарантиране на напредък във Варшава и 
за постигане на необходимите 
ангажименти за смекчаване като цяло; 
отбелязва програмата за развитие след 
2015 г. и призовава за създаването на 
реално полезни взаимодействия между 
двата процеса с положителни резултати 
както за политиката в областта на 
развитието, така и за политиката в 
областта на климата; припомня, че по-
голямата част от държавите членки все 
още не са поели никакви ангажименти 
за финансиране в областта на 
изменението на климата за периода след 
2013 г.;

са от съществено значение за 
гарантиране на напредък във Варшава, 
като се поеме отговорност по 
отношение на най-уязвимите и по-
слабо развитите държави, и за 
постигане на необходимите 
ангажименти за смекчаване като цяло; 
отбелязва програмата за развитие след 
2015 г. и призовава за създаването на 
реално полезни взаимодействия между 
двата процеса с положителни резултати 
както за политиката в областта на 
развитието, така и за политиката в 
областта на климата; припомня, че по-
голямата част от държавите членки все 
още не са поели никакви ангажименти 
за финансиране в областта на 
изменението на климата за периода след 
2013 г., а част от тях все още не са 
транспонирали изцяло директивите, 
съставляващи пакета от мерки в 
областта на изменението на 
климата и енергетиката;

Or. en

Изменение 59
Софи Окони

Параграф 7

Изменение

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара до 2020 г. 
са от решаващо значение за гарантиране 
на напредък във Варшава и за постигане 
на необходимите ангажименти за 
смекчаване като цяло; отбелязва 
програмата за развитие след 2015 г. и 
призовава за създаването на реално 
полезни взаимодействия между двата 

7. изтъква, че конкретните ангажименти 
и работа за увеличаване на 
финансирането на борбата срещу 
изменението на климата до 
100 милиарда щатски долара до 2020 г. 
са от решаващо значение за гарантиране 
на напредък във Варшава и за постигане 
на необходимите ангажименти за 
смекчаване като цяло; отбелязва 
програмата за развитие след 2015 г. и 
призовава за създаването на реално 
полезни взаимодействия между двата 
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процеса с положителни резултати както 
за политиката в областта на развитието, 
така и за политиката в областта на 
климата; припомня, че по-голямата част 
от държавите членки все още не са 
поели никакви ангажименти за 
финансиране в областта на изменението 
на климата за периода след 2013 г.;

процеса с положителни резултати както 
за политиката в областта на развитието, 
така и за политиката в областта на 
климата; припомня, че по-голямата част 
от държавите членки все още не са 
поели никакви ангажименти за 
финансиране в областта на изменението 
на климата за периода след 2013 г.; 
подчертава колко е важно да се мисли 
за иновативни източници на 
финансиране като данък върху 
финансовите сделки;

Or. fr

Изменение 60
Романа Йордан

Параграф 7a (нов)

Изменение

7а. приветства напредъка относно 
привеждането в действие на 
технологичния механизъм и 
подчертава необходимостта от 
укрепване на технологичното 
развитие, внедряване и прехвърляне,
чрез намиране на точния баланс 
между мерките за адаптиране и 
смекчаване и защитата на правата в 
областта на интелектуалната
собственост;

Or. en

Изменение 61
Йо Лайнен, Критон Арсенис, Марита Улвског, Дан Йоренсен

Параграф 7a (нов)
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Изменение

7а. призовава държавите членки до 
2020 г. да преустановят вредните за 
околната среда субсидии, и по-
специално субсидиите за изкопаеми 
горива, и да пренасочат тези средства 
към производството на устойчива 
енергия;

Or. en

Изменение 62
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 7a (нов)

Изменение

7а. отбелязва, че Зеленият фонд за 
климата в бъдеще не следва да се 
финансира само от индустриалните 
държави, а също и от развиващите се 
икономики с нарастващ БВП на глава 
от населението; в този контекст 
пояснява, че вече повече от 
32 държави, които се считат за 
„развиващи се“ съгласно 
Конвенцията, имат по-висок БВП на 
глава от населението в сравнение с 
държавните — членки на ЕС с най-
нисък БВП на глава от населението;

Or. en

Изменение 63
Йо Лайнен, Критон Арсенис, Марита Улвског, Дан Йоренсен

Параграф 7б (нов)
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Изменение

7б. припомня, че ЕС има интерес да се 
стреми към цел от 30 % в областта 
на опазването на климата до 2020 г., 
което ще създаде устойчив растеж, 
допълнителни работни места и ще 
намали зависимостта от вноса на 
енергия; призовава държавите членки 
да увеличат своята цел, ако и други 
страни поемат адекватни обещания в 
рамките на РКООНИК;

Or. en

Изменение 64
Сабине Вилс

Параграф 8

Изменение

8. отчита акцента в Доха върху 
необходимостта да се обърне внимание 
на загубите и щетите, свързани с 
последиците от изменението на климата 
в развиващите се страни, които са 
особено уязвими по отношение на 
неблагоприятните последствия от 
изменението на климата; отбелязва 
решението за установяване, по време на 
Конференцията във Варшава, на 
институционални разпоредби, 
необходими за справяне с този проблем;

8. отчита акцента в Доха върху 
необходимостта да се обърне внимание 
на загубите и щетите, свързани с 
последиците от изменението на климата 
в развиващите се държави, които са 
особено уязвими по отношение на 
неблагоприятните последствия от 
изменението на климата; отбелязва 
решението за установяване, по време на 
Конференцията във Варшава, на 
институционални разпоредби, 
необходими за справяне с този проблем; 
призовава поне 50 % от цялото 
публична финансиране да бъде 
разпределено за адаптиране на 
развиващите се държави;

Or. en
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Изменение 65
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 8a (нов)

Изменение

8а. припомня готовността на ЕС и 
други развити държави да подкрепят 
държавите с ниска устойчивост, по-
специално чрез изграждане на 
капацитет и обмен на най-добри 
практики, но също и чрез финансова 
помощ;

Or. en

Изменение 66
Софи Окони

Параграф 8а (нов)

Изменение

8а. призовава за по-добра 
информираност за възможните 
последици от изменението на 
климата върху продължителността 
на периодите на засушаване и воден 
стрес, от които страдат някои 
региони, и ограничената възможност 
на хората за достъп до водните 
ресурси, от които ежедневно се 
нуждаят;

Or. fr

Изменение 67
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 8б (нов)
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Изменение

8б. признава, че адаптирането 
действително е въпрос с локално 
измерение, но настоява за 
сътрудничество на регионално, 
национално и международно равнище, 
което ще обезпечи съгласуван подход;

Or. en

Изменение 68
Критон Арсенис, Корин Льопаж, Анна Росбак, Андреа Дзанони, Гастон Франко, 
Марита Улвског, Йо Лайнен

Параграф 9a (нов)

Изменение

9а. отбелязва, че значителни суми по 
линия на публичното финансиране ще 
бъдат насочени към проекти по 
REDD+; подчертава спешната 
необходимост от разработване на 
ранни показатели за изпълнение, с цел 
ефективен мониторинг, докладване и 
проверка на дейностите по REDD+; в 
тази връзка приветства 
продължаващите усилия при подбора 
на проекти по REDD+ да се дава 
приоритет на региони, в които няма 
пътища;

Or. en

Изменение 69
Критон Арсенис, Корин Льопаж, Анна Росбак, Андреа Дзанони, Гастон Франко, 
Йо Лайнен

Параграф 9б (нов)
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Изменение

9б. отбелязва положителния принос 
на Споразуменията за доброволно 
партньорство между държавите 
износителки на дървен материал и ЕС 
по силата на плана за действие на ЕС 
FLEGT в борбата срещу 
обезлесяването в световен план; 
подчертава, че са необходими 
допълнителни действия за справяне с 
двигателите на обезлесяването на 
международно равнище, чрез правно 
обвързващи екологични и търговски 
споразумения;

Or. en

Изменение 70
Сабине Вилс

Параграф 9a (нов)

Изменение

9а. Неконвенционални изкопаеми 
горива
отбелязва, че е възможно 
постигането на значим ефект за 
намаляване на емисиите чрез 
намаляване на емисиите посредством 
политики, които спират развитието 
на неконвенционални изкопаеми 
горива с високо съдържание на 
парникови газове, като битуминозни 
пясъци, битуминозни шисти и 
шистов газ; публичните субсидиите, 
които подкрепят развитието на 
неконвенционални изкопаеми горива, 
следва постепенно да бъдат спрени, 
както вече беше посочено от ЕП в 
неговата резолюция относно спиране 
на държавните субсидии за изкопаеми 
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горива;

Or. en

Изменение 71
Сабине Вилс

Параграф 9б (нов)

Изменение

9б. Енергетика в общностите
отбелязва, че е възможно 
постигането на значим ефект за 
намаляване на емисиите чрез 
съществено изменение на 
енергийната система към чиста и 
безопасна такава, с високо равнище на 
използване на енергия от 
възобновяеми източници, 
благодарение на инвестиции в 
дребномащабни производства на 
енергия, познати още като 
микрогенератори; публичното 
финансиране трябва да бъде 
пренасочено и мобилизирано, така че 
да гарантира преход към енергия от 
публични и 
общински/децентрализирани 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 72
Сабине Вилс

Параграф9в (нов)

Изменение

9в. предупреждава, че производството 
на агрогорива от хранителни култури 
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(като маслодайни семена, палмово 
масло, соя, рапица, слънчоглед, 
захарна тръстика, захарно цвекло, 
пшеница) биха могли евентуално да 
доведат до значително търсене на 
земя и да изложи на риск хората в 
бедните държави, чиято прехрана 
зависи от достъпа до земя и природни 
ресурси;

Or. en

Изменение 73
Сабине Вилс

Параграф 9г (нов)

Изменение

9г. изисква от ЕС и държавите 
членки да приемат само агрогорива, 
които доказано намаляват емисиите 
парникови газове, не създават 
значителни проблеми със 
земеползването, не заплашват 
продоволствената сигурност на 
хората и не създават риск от 
конфликти, свързани с опазването; в 
този контекст настоятелно 
призовава Съвета и Парламента да 
предприемат необходимите действие 
за представянето на правнообвързващ 
законодателен текст с критерии за 
устойчивост на биомасата и да 
включат изчисления за НПЗ в 
съществуващите стандартни 
критерии за агрогоривата, както и да 
включат НПЗ и изчисленията на 
въглеродния дълг в критериите за 
устойчивост на биоенергията;

Or. en
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Изменение 74
Романа Йордан

Параграф 10

Изменение

10. изтъква, че, въпреки че ЕС наскоро 
се съгласи да „спре часовника“ във 
връзка с включването на 
международното въздухоплаване в СТЕ 
на ЕС, тази дерогация се ограничава до 
една година и зависи от това, дали 
международните преговори ще доведат 
до конкретни решения относно 
глобална, основана на пазара мярка по 
отношение на емисиите от 
международното въздухоплаване;

10. изтъква, че, въпреки че ЕС наскоро 
се съгласи да „спре часовника“ във 
връзка с включването на 
международното въздухоплаване в СТЕ 
на ЕС, тази дерогация се ограничава до 
една година и зависи от това, дали 
международните преговори ще доведат 
до конкретни решения относно 
глобална, основана на пазара мярка по 
отношение на емисиите от 
международното въздухоплаване; 
призовава ИКАО да намери бързо 
решение на въпроса с емисиите от 
международния авиационен сектор;

Or. en

Изменение 75
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 10a (нов)

Изменение

10а. подчертава, че е необходимо да се 
определи цена на въглеродните 
емисии от международното 
въздухоплаване и морския транспорт, 
която, в допълнение към 
намаляването на емисиите, може да 
се използва и за генериране на 
приходи;

Or. en
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Изменение 76
Йоланта Емилия Хибнер

Параграф 11

Изменение

11. отново отправя призив за 
международен инструмент с глобални
цели за намаляване на емисиите, за да 
се овладее въздействието на морския 
транспорт върху климата;

11. отново отправя призив за 
международен инструмент със 
секторни цели за смекчаване на 
емисиите, за да се смекчи
въздействието на морския транспорт 
върху климата;

Or. pl

Изменение 77
Ейя-Рита Корхола

Параграф 12

Изменение

12. подчертава в този контекст 
значението на това, Европейският съюз 
- като основен участник (по-специално 
тази година, през която държава членка 
е председател и домакин на COP 19), да 
„говори с един глас“ на конференцията, 
целяща постигане на напредък по пътя 
към международно споразумение, и да 
бъде единен в това отношение;

12. подчертава в този контекст 
значението на това, Европейският съюз 
— като основен участник (по-специално 
тази година, през която държава членка 
е председател и домакин на COP 19), да 
„говори с един глас“ на конференцията, 
целяща постигане на напредък по пътя 
към международно споразумение, и да 
бъде единен в това отношение; 
признава, че тъй като делът на ЕС 
от глобалните емисии в момента е 
11 %, а от 2030 г. се очаква той да 
бъде 4 %, ЕС следва да преразгледа 
своята стратегия и да установи 
отворен диалог с по-големите 
източници на емисии, което е от 
решаващо значение за намирането на 
решение в световен мащаб;

Or. en
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Изменение 78
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 12a (нов)

Изменение

12а. подчертава жизненоважното 
значение на „страната домакин“ 
Полша и изразява надежда, че Полша, 
като държава, която все още е силно 
зависими от изкопаемите източници 
на енергия, но която има опит в 
преговорите по РКООНИК, ще бъде в 
състояние да съживи процеса, да даде
пример и да помогне за изграждането 
на нови съюзи; приветства 
изявлението на посочения за 
председател, че прилагането на 
творчески подход ще направи 
възможно намаляването на емисиите 
на парникови газове, като в същото 
време се създават работни места, 
насърчава се икономическия растеж и 
се гарантират по-високи жизнени 
стандарти; изразява надежда, че 
Полша ще направи конкретни 
предложения в това отношение;

Or. en

Изменение 79
Сабине Вилс

Параграф 12a (нов)

Изменение

12а. критикува факта, че COP 19 във 
Варшава се съфинансира от 12 
предприятия, т.нар „Партньори на 
COP 19“, които се противопоставят 
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на амбициозните политики в 
областта на климата и подкопават 
политиките на ЕС за климата, като 
планират нови високовъглеродни 
инвестиции; с оглед на това отново 
заявява, че делегацията на 
Европейския съюз следва да избягва 
всеки предполагаем или реален 
конфликт на интереси, с цел да се 
запази и затвърди репутацията на 
Европейския съюз и РКООНИК;

Or. en

Изменение 80
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 12б (нов)

Изменение

12б. подчертава, че основната цел 
следва да бъде създаването на нов 
Пакт за климата, който се прилага 
спрямо всички и включва както 
индустриализираните, така и 
развиващите се държави; подчертава 
също, че една от най-важните задачи 
на ЕС е да осигури координиран и 
поетапен подход към опазването на 
климата, като гарантира действие 
на всички равнища на управление, 
включително на равнището на 
местните и регионалните органи;

Or. en

Изменение 81
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 12в (нов)
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Изменение

12в. подчертава, че сегашните 
времена на икономическа криза ясно 
показват, че единствено устойчива 
икономика е в състояние да осигури 
благоденствие в дългосрочен план, 
както и че опазването на климата е 
един от основните стълбове на 
такава устойчива икономика; 
подчертава, че никога не е било 
толкова важно да се изяснят 
причините за дадено политическо 
действие в областта на опазването 
на климата, което има за цел да 
осигури на повече хора висок жизнен 
стандарт, като същевременно 
обезпечава ресурси и възможност за 
развитие и за бъдещите поколения;

Or. en

Изменение 82
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 12г (нов)

Изменение

12г. отново заявява, че 
предизвикателството, свързано с 
изменението на климата, не може да 
бъде разглеждано изолирано, но че 
винаги ще е необходимо спрямо него 
да се подхожда в контекста на 
устойчивото развитие, 
промишлената политика и 
политиката за осигуряване на 
ресурси; във връзка с това подчертава, 
че от ключово значение е политиките 
в областта на климата да бъдат 
разяснявани на гражданите и да се 
осигури промяна в съзнанието; 
подчертава, че всяко бъдещо 
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споразумение следва също така да 
включва инициативи „отдолу-нагоре“, 
например в областта на енергийната 
ефективност, тъй като те са важен 
инструмент за приемане сред 
гражданите;

Or. en

Изменение 83
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 12д (нов)

Изменение

12д. отново заявява, че ключът за 
всяко правно обвързващо споразумение 
в областта на изменението на 
климата е стабилната система за 
спазване и прилагане, за да се 
гарантира, че всички държави, 
участващи в споразумението за 
изменението на климата, спазват 
своите ангажименти, получават 
подкрепа, когато това е необходимо, и 
носят отговорност за неизпълнение;

Or. en

Изменение 84
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 12e (нов)

Изменение

12е. счита, че процесът в рамките на 
РКООНИК трябва да стане по-
ефективен и ефикасен, за да се 
гарантира,че той отразява по-
адекватно променените реалности; в 
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този контекст счита, че правилото 
за постигане на консенсус следва да 
бъде отменено, за да се 
предотвратят резултати, получени 
въз основа на най-малкия общ 
знаменател;

Or. en

Изменение 85
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 12ж (нов)

Изменение

12ж. споделя становището, че 
вместо чрез годишна ротация, 
председателството на 
Конференцията би могло или да се 
поделя между няколко държави за 
период от няколко години, или да се 
осигурява от една държава за период 
от две години, за да се гарантира по-
съгласуван подход;

Or. en

Изменение 86
Карл-Хайнц Флоренц, Петер Лизе, Рихард Зебер

Параграф 12з (нов)

Изменение

12з. с оглед на оптимистичните 
развития по време на MOP 25 относно 
преговорите по Протокола от 
Монреал, настоятелно призовава 
всички страни да се стремят да 
научат уроците от това успешно 
международно споразумение; в тази 
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връзка приканва страните да 
разгледат по-специално механизмите 
за гласуване и вземане на решение по 
Протокола от Монреал, различния 
подход спрямо отговорностите, 
както и механизмите за прилагане и 
санкции, и финансирането като 
пример, който може да бъде 
използван в рамките на РКООНИК;

Or. en

Изменение 87
Анна Росбак

Параграф 13

Изменение

13. счита, че делегацията на ЕС играе 
жизненоважна роля в преговорите, 
свързани с изменението на климата, и 
следователно счита за неприемливо 
това, че членовете на Европейския 
парламент не са могли да присъстват на 
координационните заседания на ЕС на 
предишни конференции на страните по 
РКООНИК; очаква, че поне на 
председателя на делегацията на 
Европейския парламент ще бъде 
позволено да участва в 
координационните заседания на ЕС във 
Варшава;

13. счита, че делегацията на ЕС следва 
да играе по-важна роля в преговорите, 
свързани с изменението на климата, и 
следователно счита за неприемливо 
това, че членовете на Европейския 
парламент не са могли да присъстват на 
координационните заседания на ЕС на 
предишни конференции на страните по 
РКООНИК; очаква, че поне на 
председателя на делегацията на 
Европейския парламент ще бъде 
позволено да участва в 
координационните заседания на ЕС във 
Варшава;

Or. en


