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Изменение 1
Jo Leinen

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. като взе предвид преамбюла на СТО и 
членове XX б) и ж) от GАТТ, 
подчертава, че международната 
търговия не трябва да води до 
експлоатиране на природните ресурси и 
призовава Комисията и държавите-
членки да укрепят принципа на 
колективните преференции в рамките на 
СТО, по-специално с оглед на 
устойчиви, щадящи климата и 
безупречни в етично отношение 
продукти;

1. като взе предвид преамбюла на СТО и 
член XX, букви б), г) и ж) от GАТТ, 
подчертава, че международната 
търговия не трябва да води до 
експлоатиране на природните ресурси и 
призовава Комисията и държавите-
членки да укрепят принципа на 
колективните преференции в рамките на 
СТО, по-специално с оглед на 
устойчиви, щадящи климата и 
безупречни в етично отношение 
продукти;

Or.en

Изменение 2
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изразява съжаление, че членовете 
на СТО все още не са намерили начин 
да интегрират този договор в 
системата на институциите и 
правилата на ООН, уреждащи 
опазването на околната среда, 
включително изменението на 
климата, както и социалната 
справедливост и спазването на всички 
права на човека; настоява, че 
задълженията и целите съгласно 
многостранните споразумения в 
областта на околната среда, като 
например Рамковата конвенция на 
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ООН по изменение на климата, както 
и другите институции на ООН (ФАО, 
МОТ, ММО) трябва да имат 
предимство пред тясното тълкуване 
на правилата на търговията;

Or. en

Изменение 3
Jo Leinen

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. предвид това, че са изминали 
повече от 15 години от решението 
относно търговията и околната 
среда, прието от министрите на 
държавите от СТО в Маракеш на 15 
април 1994 г., призовава Комисията 
най-късно до средата на 2011 г. да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
степента, в която Комитетът по 
търговия и околна среда на СТО е 
изпълнил своя мандат, както е 
определен в упоменатото решение, 
както и своите заключения относно 
това, което е необходимо още да се 
направи, по-специално в контекста на 
глобалния диалог относно 
смекчаването на изменението на 
климата и адаптирането към него и 
СТО;

Or.en

Изменение 4
Bairbre de Brún, Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 3 
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Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и държавите-
членки в рамките на преговорите в СТО 
и при двустранни търговски 
споразумения да настояват 
либерализирането на търговията, по-
специално с естествени суровини, да не 
застрашава устойчивото управление на 
ресурсите, а целите по отношение на 
климата и защитата на видовете да 
станат неразделна част от 
споразуменията; за тази цел призовава 
Комисията да оказва натиск в марките 
на СТО за свикването на обща среща на 
министрите на търговията и околната 
среда на държавите от СТО още преди 
Конференция на държавите, подписали 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (UNFCCC) в 
Йоханесбург през 2011 г.;

3. призовава Комисията и държавите-
членки в рамките на преговорите в СТО 
и при двустранни търговски 
споразумения да настояват 
либерализирането на търговията, по-
специално с естествени суровини, да не 
застрашава устойчивото управление на 
ресурсите, а целите по отношение на 
климата и защитата на видовете да 
станат неразделна част от 
споразуменията; за тази цел призовава 
Комисията да оказва натиск в марките 
на СТО за свикването на обща среща на 
министрите на търговията и околната 
среда на държавите от СТО още преди 
Конференция на държавите, подписали 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК) в 
Йоханесбург през 2011 г.; припомня, че 
РКООНИК е форумът, на който 
трябва да се постигне международно 
споразумение за борба срещу 
изменението на климата;

Or.en

Изменение 5
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава по-специално 
необходимостта от 
последователност между целите в 
областта на климата и 
биологичното разнообразие и 
условията на търговия, за да се 
гарантира, че например усилията за 
борба с обезлесяването са ефективни;

Or.en
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Изменение 6
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че ЕС в ролята си на най-
големия търговски съюз в 
международен план може да налага 
стандарти по целия свят, и подкрепя 
развитието и разпространението на 
системи за сертифициране и 
етикетиране, които отчитат социални и
екологични критерии; посочва 
успешната дейност на международни 
НПО при разработването и 
насърчаването на съответните 
етикети и сертификати и изрично 
подкрепя тяхната по-широка употреба;

4. счита, че ЕС в ролята си на най-
големия търговски съюз в 
международен план може да налага 
стандарти по целия свят, и подкрепя 
развитието и разпространението на 
системи за сертифициране и 
етикетиране, които отчитат социални и 
екологични критерии, като подкрепя 
тяхната по-широка употреба;

Or.it

Изменение 7
Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, Daciana Octavia 
Sârbu, Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приветства въвеждането на 
измерението на изменението на 
климата в оценките на 
въздействието на търговските 
споразумения върху устойчивото 
развитие; отбелязва обаче факта, че в 
някои случаи, като например при 
Евро-средиземноморското 
споразумение за свободна търговия, 
оценката на въздействието върху 
устойчивото развитие сочи, че 
споразумението ще има 



AM\830141BG.doc 7/21 PE448.806v01-00

BG

неблагоприятни последици върху 
климата, които не са били 
преодолени преди сключването му;  
счита, че търговските споразумения 
не следва по никакъв начин да 
накърняват многостранните 
споразумения в областта на околната 
среда;

Or. en

Изменение 8
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. препоръчва ЕС да даде добър пример 
и да намали препятствията от рода 
на митнически тарифи и такси по 
отношение на търговията със
„зелени“ технологии и за екологични и 
щадящи климата продукти, и да 
насърчава т.нар. „екологични стоки и
услуги“, включително въз основа на 
плановете за действие от Бали и Зеления 
фонд за климата от Копенхаген;

5. изразява надежда, че ЕС ще даде 
добър пример, като насърчава 
развитието и по-широкото прилагане 
на „зелени“ технологии и екологични и 
щадящи климата продукти; освен това 
подкрепя по-широкото използване на 
стоки и екологични услуги в 
развиващите се държави, включително 
въз основа на плановете за действие от 
Бали и Зеления фонд за климата от 
Копенхаген;

Or.en

Изменение 9
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. препоръчва ЕС да даде добър пример 
и да намали препятствията от рода на 
митнически тарифи и такси по 
отношение на търговията със „зелени“

5. изразява надежда, че ЕС ще даде 
добър пример, като намали 
препятствията от рода на митнически 
тарифи и такси по отношение на 
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технологии и за екологични и щадящи 
климата продукти, и да насърчава т.нар. 
„екологични стоки и услуги“, 
включително въз основа на плановете за 
действие от Бали и Зеления фонд за 
климата от Копенхаген;

търговията с икономически и социално 
устойчиви и екологични технологии и 
екологични и щадящи климата продукти 
и като насърчава т.нар. „екологични 
стоки и услуги“, включително въз 
основа на плановете за действие от Бали 
и Зеления фонд за климата от 
Копенхаген;

Or.en

Изменение 10
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. настоятелно призовава 
Европейския съюз да договори в 
рамките на СТО въвеждането на 
данък върху въглеродните емисии за 
стоките с произход от трети 
страни, които нямат активен принос 
към борбата срещу изменението на 
климата и не са приели 
задължителни цели за намаляване, 
аналогични на приетите от ЕС, въз 
основа на принципа за „обща, но 
диференцирана отговорност“;

Or.it

Изменение 11
Jolanta Emilia Hibner

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата 
и категорично подкрепя целта за 

заличава се
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намаляване на емисиите в ЕС с 30% 
до 2020 г., и то независимо от 
международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за 
намаляване на емисиите от CO2 и 
другите парникови газове с поне 85% 
до 2050 г.;

Or.en

Изменение 12
Elisabetta Gardini

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 30% до 
2020 г., и то независимо от 
международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за намаляване 
на емисиите от CO2 и другите 
парникови газове с поне 85% до 2050 г.;

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 30 % до 
2020 г. само ако в Канкун бъде 
постигнато глобално споразумение, 
определящо общи и/или равностойни 
на тези на Съюза цели, както и 
дългосрочната цел на ЕС за намаляване 
на емисиите от CO2 и другите 
парникови газове с поне 85 % до 2050 г.;

Or.it

Изменение 13
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 30% до 

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 20 % до 
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2020 г., и то независимо от 
международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за
намаляване на емисиите от CO2 и 
другите парникови газове с поне 85% до 
2050 г.;

2020 г.; отбелязва, че 
допълнителното намаляване на 
емисиите от CO2 и другите парникови 
газове в ЕС е обусловено от поемането 
на аналогични ангажименти от 
другите развити страни и страни с 
бързоразвиващи се икономики;

Or.it

Изменение 14
Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 30% до 
2020 г., и то независимо от 
международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за намаляване 
на емисиите от CO2 и другите 
парникови газове с поне 85% до 2050 г.;

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с поне 
30 % до 2020 г., и то независимо от 
международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за намаляване 
на емисиите от CO2 и другите 
парникови газове с поне 85–95 % до 
2050 г.;

Or.en

Изменение 15
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 30% до 
2020 г., и то независимо от 

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 20 % до 
2020 г., както и дългосрочната цел на 
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международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за намаляване 
на емисиите от CO2 и другите 
парникови газове с поне 85% до 2050 г.;

ЕС за допълнително намаляване на 
емисиите от CO2 и другите парникови 
газове до 2050 г.;

Or.it

Изменение 16
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 30% до 
2020 г., и то независимо от 
международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за намаляване 
на емисиите от CO2 и другите 
парникови газове с поне 85% до 2050 г.;

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 20 % до 
2020 г., и то независимо от 
международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за намаляване 
на емисиите от CO2 и другите 
парникови газове с поне 80 % до 2050 г.;

Or.en

Изменение 17
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 30% до 
2020 г., и то независимо от 
международните преговори, както и 
дългосрочната цел на ЕС за 
намаляване на емисиите от CO2 и 
другите парникови газове с поне 85% 

6. призовава за сключването на 
обвързващо в международен план 
споразумение за опазване на климата и 
категорично подкрепя целта за 
намаляване на емисиите в ЕС с 20 % до 
2020 г.;
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до 2050 г.;

Or.it

Изменение 18
Jo Leinen

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. изразява твърдо убеждение, че при 
продължаващата липса на правно 
обвързващо глобално споразумение, 
което да замести Протокола от 
Киото, единствената надеждна и 
съвместима със СТО посока, в която 
ЕС може да предприеме едностранни 
действия за постепенно намаляване 
на емисиите на парникови газове, е да 
наложи всеобхватна забрана на 
емисиите от използване на изкопаеми 
горива в рамките на ЕС;  поради това 
призовава Комисията, при липсата на 
такова глобално споразумение, да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета бяла книга, в която да 
определи всички законодателни 
актове и други свързани мерки, както 
и задължителен график за 
приемането им, които са необходими 
за въвеждането на всеобхватна 
забрана с оглед на целите във връзка 
със стратегията за 2050 г., като 
обърне специално внимание на 
широкото разпространение на 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници;

Or.en
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Изменение 19
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. изразява убеждение, че борбата срещу 
изменението на климата трябва да се 
основава на принципа на солидарност 
между индустриализираните и 
развиващите се държави. Поради това 
призовава за разработването заедно с 
развиващите се страни, 
нововъзникващите икономики и 
развитите страни на глобална концепция 
за облагане на енергията и емисиите на 
парникови газове с цел, от една страна, 
да предотврати мигрирането на 
предприятия (изпускане на въглерод) и, 
от друга страна, да се генерират 
финансови средства за борбата срещу 
изменението на климата и съответно 
за приспособяването към него;

7. изразява убеждение, че борбата срещу 
изменението на климата трябва да се 
основава на принципа на солидарност 
между индустриализираните и 
развиващите се държави; поради това 
призовава за разработването заедно с 
развиващите се страни, 
нововъзникващите икономики и 
развитите страни на глобална концепция 
за облагане на енергията и емисиите на 
парникови газове с цел, от една страна, 
да предотврати мигрирането на 
предприятия (изпускане на въглерод) и, 
от друга страна, да се генерират 
финансови средства за мерки за борба 
срещу изменението на климата и
ограничаване на неговите последици и 
приспособяване към тях;

Or.ro

Изменение 20
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. изразява убеждение, че борбата срещу 
изменението на климата трябва да се 
основава на принципа на солидарност 
между индустриализираните и 
развиващите се държави. Поради това 
призовава за разработването заедно с 
развиващите се страни, 
нововъзникващите икономики и 
развитите страни на глобална концепция 
за облагане на енергията и емисиите на 

7. изразява убеждение, че борбата срещу 
изменението на климата трябва да се 
основава на принципа на солидарност 
между индустриализираните и 
развиващите се държави и по 
възможност на тясно 
сътрудничество между ООН, СТО и 
останалите институции от Бретън 
Уудс; поради това призовава за 
разработването заедно с развиващите се 
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парникови газове с цел, от една страна, 
да предотврати мигрирането на 
предприятия (изпускане на въглерод) и, 
от друга страна, да се генерират 
финансови средства за борбата срещу 
изменението на климата и съответно за 
приспособяването към него;

страни, нововъзникващите икономики и 
развитите страни на глобална концепция 
за облагане на енергията и емисиите на 
парникови газове с цел, от една страна, 
да предотврати мигрирането на 
предприятия (изпускане на въглерод) и, 
от друга страна, да се генерират 
финансови средства за борбата срещу 
изменението на климата и съответно за 
приспособяването към него;

Or.en

Изменение 21
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. изразява убеждение, че борбата срещу 
изменението на климата трябва да се 
основава на принципа на солидарност 
между индустриализираните и 
развиващите се държави. Поради това 
призовава за разработването заедно с 
развиващите се страни, 
нововъзникващите икономики и 
развитите страни на глобална концепция 
за облагане на енергията и емисиите на 
парникови газове с цел, от една страна, 
да предотврати мигрирането на 
предприятия (изпускане на въглерод) и, 
от друга страна, да се генерират 
финансови средства за борбата срещу 
изменението на климата и съответно за 
приспособяването към него;

7. изразява убеждение, че борбата срещу 
изменението на климата трябва да се 
основава на принципа на солидарност 
между индустриализираните и 
развиващите се държави; поради това 
призовава за разработването заедно с 
развиващите се страни, 
нововъзникващите икономики и 
развитите страни на глобална концепция 
за търговия с емисии и облагане на 
енергията и емисиите на парникови 
газове с цел, от една страна, да 
предотврати мигрирането на 
предприятия (изпускане на въглерод) и, 
от друга страна, да се генерират 
финансови средства за борбата срещу 
изменението на климата и съответно за 
приспособяването към него;

Or.en
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Изменение 22
Jo Leinen

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че отделните действия –
които по думите на решението на 
Съвета по търговските преговори на 
СТО от 15 декември 1993 г.  относно 
търговията и околната среда засягат 
„връзката между мерките в 
областта на търговията и тези в 
областта на околната среда, с цел да 
се насърчава устойчивото развитие“ 
(като например гранични данъчни 
корекции и антидъмпингови мита) –  
могат и да се окажат съвместими с 
правилата и дисциплините на СТО 
предвид актуалното състояние на 
юриспруденцията на СТО в тази 
област само ако бъдат поставени под 
егидата на правно обвързващо 
глобално споразумение под контрола 
на РКООНИК, и поради това 
призовава Комисията преди
седемнадесетата конференция на 
страните по РКООНИК (COP 17) в 
Южна Африка да представи 
съобщение до Европейския парламент 
и до Съвета относно това, по какъв 
начин може да бъде предвидена 
подобна система в споразумение след 
това от Киото;

Or.en

Изменение 23
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 7а (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. признава, че правилата на СТО не 
са несъвместими с граничните мерки 
за неутрализиране на ефекта от 
вътрешните политики, които 
включват цената на страничните 
последици за околната среда в цената 
на продуктите, доколкото подобни 
корекции не са дискриминационни;

Or.en

Изменение 24
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изразява своята подкрепа за 
граничните данъчни корекции като 
средство за постигане на напредък 
към нисковъглеродна икономика; 
недвусмислено заявява, че граничните 
данъчни корекции не следва да 
функционират като инструмент за 
протекционизъм, а по-скоро като 
средство за намаляване на емисиите; 
счита, че ЕС следва да насочи част 
от потенциалните приходи за 
изпълнението на своите финансови 
задължения по РКООНИК; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите-члeнки да предприемат 
действия в тази посока;

Or. en
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Изменение 25
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията и 
държавите-членки да направят 
всичко възможно, за да постигнат 
правно обвързващо споразумение за 
намаляване на емисиите от 
корабоплаването в рамките на 
Международната морска 
организация;

Or. en

Изменение 26
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава, че нарастването на 
свързаните с транспорта и 
международната търговия емисии на 
CO2 намалява ефективността на 
стратегията на Европейския съюз във 
връзка с изменението на климата; 
посочва, че различни проучвания 
показват, че производството и 
доставката на стоки в рамките на 
Европа са свързани с по-ниски емисии 
на CO2 в сравнение с презокеанския 
внос; счита, че това дава сериозно 
основание за промяна на подхода от 
насочена към износа стратегия за 
развитие към вътрешно развитие, 
основано на разнообразно и местно 
потребление и производство в 
развиващите се страни; припомня, че 
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подобна стратегия би се отразила 
положително на заетостта както в 
ЕС, така и в развиващите се страни;

Or.it

Изменение 27
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. обявява се против субсидиите за 
изкопаеми горива и изисква засилване 
на насърчаването на екологични, 
възобновяеми видове енергия, както и 
изследването и разработването на 
децентрализирани източници на 
енергия, особено в развиващите се 
страни;

9. обявява се против субсидиите за 
изкопаеми горива и изисква засилване 
на насърчаването на екологични, 
възобновяеми видове енергия, както и 
изследването и разработването на 
децентрализирани източници на 
енергия, особено в развиващите се 
страни; в тази връзка припомня 
споразумението на Г-20 за  
постепенно премахване на 
субсидиите за изкопаеми горива и 
призовава Комисията да представи 
предложения за европейска стратегия 
за неговото прилагане с ясни срокове и 
при целесъобразност компенсационни 
механизми;

Or.en

Изменение 28
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. обявява се против субсидиите за 
изкопаеми горива и изисква засилване 
на насърчаването на екологични,
възобновяеми видове енергия, както и 
изследването и разработването на 

9. обявява се против субсидиите за 
изкопаеми горива и изисква повече 
усилия в областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност и засилване на 
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децентрализирани източници на 
енергия, особено в развиващите се 
страни;

насърчаването на икономически и 
социално устойчиви и екологични 
възобновяеми видове енергия, както и 
изследването и разработването на 
децентрализирани източници на 
енергия, особено в развиващите се 
страни;

Or.en

Изменение 29
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. обявява се против субсидиите за 
изкопаеми горива и изисква засилване 
на насърчаването на екологични, 
възобновяеми видове енергия, както и 
изследването и разработването на 
децентрализирани източници на 
енергия, особено в развиващите се 
страни;

9. обявява се против субсидиите за 
изкопаеми горива и изисква засилване 
на насърчаването на екологични, 
възобновяеми видове енергия, както и 
изследването и разработването на
децентрализирани източници на 
енергия;

Or.it

Изменение 30
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Проектостановище
Параграф 9 – буква и) (нова) 

Проектостановище Изменение

и) насърчаването на възобновяемите 
енергийни източници следва да се 
засили във всички случаи, когато 
правителствата на държавите-
членки водят последователна 
политика и въвеждат задължителна 
нормативна уредба, която позволява 
приемането в дългосрочен план на 
поетапна програма за помощи, 
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допринасяйки за отварянето на 
пазара и създаването на минимална 
инфраструктура, което е от 
съществено значение в период на 
криза и несигурност за бизнеса;

Or.es

Изменение 31
Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подкрепя разработването на 
истински, обвързващи критерии и 
стандарти за устойчивост при 
производството на биогорива и биомаса, 
като тези критерии отчитат преди 
всичко изпускането на влияещи върху 
климата газове чрез непряка промяна в 
начина на използване на земята; 
подчертава, че осигуряването на 
снабдяването на населението с 
хранителни продукти трябва да има 
предимство пред производството на 
биогорива.

10. подкрепя разработването на 
истински, обвързващи критерии и 
стандарти за устойчивост при 
производството на биогорива и биомаса, 
като тези критерии отчитат преди 
всичко изпускането на влияещи върху 
климата газове чрез непряка промяна в 
начина на използване на земята; 
подчертава, че осигуряването на 
снабдяването на населението с 
хранителни продукти трябва да има 
предимство пред производството на 
биогорива и че субсидиите за 
биогорива могат да имат вредни 
последици за продоволствената 
сигурност, което засяга 
непропорционално лицата с ниски 
доходи.

Or.en

Изменение 32
Bas Eickhout

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подкрепя разработването на 10. подкрепя разработването на 
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истински, обвързващи критерии и 
стандарти за устойчивост при 
производството на биогорива и биомаса, 
като тези критерии отчитат преди 
всичко изпускането на влияещи върху 
климата газове чрез непряка промяна в 
начина на използване на земята; 
подчертава, че осигуряването на 
снабдяването на населението с 
хранителни продукти трябва да има 
предимство пред производството на 
биогорива.

истински, обвързващи критерии и 
стандарти за устойчивост при 
производството на биогорива и биомаса, 
като тези критерии отчитат преди 
всичко изпускането на влияещи върху 
климата газове чрез непряка промяна в 
начина на използване на земята; 
подчертава, че осигуряването на 
снабдяването на населението с 
хранителни продукти трябва да има 
предимство пред производството на 
биогорива и че е необходимо спешно да 
се разгледа устойчивостта на 
политиката и практиките в 
областта на земеползването чрез 
един по-цялостен подход;

Or.en

Изменение 33
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. подкрепя разработването на 
истински, обвързващи критерии и 
стандарти за устойчивост при 
производството на биогорива и биомаса, 
като тези критерии отчитат преди 
всичко изпускането на влияещи върху 
климата газове чрез непряка промяна в 
начина на използване на земята; 
подчертава, че осигуряването на 
снабдяването на населението с 
хранителни продукти трябва да има 
предимство пред производството на 
биогорива.

10. подкрепя разработването на 
истински, обвързващи критерии и 
стандарти за устойчивост при 
производството на биогорива и биомаса, 
като тези критерии отчитат изпускането 
на влияещи върху климата газове и 
дребни частици чрез непряка промяна 
в начина на използване на земята и 
целия производствен цикъл; 
подчертава, че осигуряването на 
снабдяването на населението с 
хранителни продукти трябва да има 
предимство пред производството на 
биогорива.

Or.en


