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Изменение 1
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че изменението на 
климата е глобално явление, а неговото 
въздействие е неравномерно 
разпределено между различните 
региони на света; като има предвид, че 
дори социално-икономическите аспекти, 
разходите и ползите ще бъдат различни 
както в развиващите се страни, така и в 
по-развитите страни; като има предвид, 
че реакциите спрямо изменението на 
климата следователно трябва да 
включват мерки за адаптация заедно със 
стратегии за гарантиране на ефективно 
придвижване в посока устойчиво 
развитие чрез ясни и подробни планове 
за действие във всички засегнати 
сектори, 

A. като има предвид, че изменението на 
климата е глобално явление, а неговото 
въздействие е неравномерно 
разпределено между различните 
региони на света и между различните 
сектори; като има предвид, че дори 
социално-икономическите аспекти, 
разходите и ползите ще бъдат различни 
както в развиващите се страни, така и в 
по-развитите страни; като има предвид, 
че реакциите спрямо изменението на 
климата следователно трябва да 
включват мерки за адаптация заедно със 
стратегии за гарантиране на ефективно 
придвижване в посока устойчиво 
развитие чрез ясни и подробни планове 
за действие във всички засегнати 
сектори, 

Or. ro

Изменение 2
Anni Podimata

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

като има предвид, че последствията 
от изменението на климата са 
неравномерно разпределени дори и в 
рамките на ЕС, като регионите на 
Южна Европа и държавите от 
Средиземноморския басейн са по-
уязвими и вече понасят 
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непосредствени и видими последици, 
като например силна суша и недостиг 
на вода, широко разпростиращи се и 
опустошителни горски пожари, 
както и напълно реалната заплаха от 
обезлесяване и опустиняване; като 
счита съответно, че Европейският 
рамков план за действие за адаптация 
към изменението на климата трябва 
изцяло да вземе предвид този 
териториален аспект на проблема и 
да гарантира формулирането и 
финансирането на политики, които 
са изцяло приспособени към 
специфичните нужди на 
южноевропейските региони, за да 
предотврати превръщането на 
изменението на климата в още един 
фактор за задълбочаване на 
икономическото, социалното и 
екологичното неравенство между 
различните региони на ЕС;

Or. el

Изменение 3
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Съображение Б a (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че, съгласно 
преработената директива относно 
схемата за търговия с емисии (ETS), 
държавите-членки следва да отделят 
част от приходите от ETS за мерки 
за смекчаване и адаптация,

Or. en
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Изменение 4
Anni Podimata

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че изменението на 
климата неизбежно ще окаже 
въздействие върху търсенето и
предлагането на енергия; като има 
предвид, че метеорологични условия от 
рода на проливни валежи от дъжд, 
покачващи се температури, горещи 
вълни, суши, силни бури, наводнения и 
пожари могат да причинят сериозни 
прекъсвания и щети на 
инфраструктурата за снабдяване с 
енергия и следователно пряко засягат 
производството и транспортирането на 
енергия, както и нейното разпределяне 
сред крайните потребители,

В. като има предвид, че изменението на 
климата неизбежно ще окаже 
въздействие върху предлагането на 
енергия, външните измерения на 
енергийната сигурност на ЕС и 
търсенето на енергия; като има 
предвид, че метеорологични условия от 
рода на проливни валежи от дъжд, 
покачващи се температури, горещи 
вълни, суши, силни бури, наводнения и 
пожари могат да причинят сериозни 
прекъсвания и щети на 
инфраструктурата за снабдяване с 
енергия и следователно пряко засягат 
производството и транспортирането на 
енергия, както и нейното разпределяне 
сред крайните потребители,

Or. el

Изменение 5
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че 
разнообразяването на енергийните 
източници, както и на доставчиците на 
енергия, е важно средство за 
гарантиране на равен достъп до и 
адекватно предлагане на енергия, като в 
същото време се изпълняват целите на 
ЕС за засилване на използването на 
енергия от възобновяеми източници и 

Г. като има предвид, че 
разнообразяването на енергийните 
източници, както и на доставчиците на 
енергия, е важно средство за 
гарантиране на равен достъп до и 
адекватно предлагане на енергия, като в 
същото време се изпълняват целите на 
ЕС за засилване на използването на 
енергия от възобновяеми и други 
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намаляване на емисиите на CO2, несъдържащи въглерод източници и 
намаляване на емисиите на CO2,

Or. en

Изменение 6
Anni Podimata

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че 
разнообразяването на енергийните 
източници, както и на доставчиците на 
енергия, е важно средство за 
гарантиране на равен достъп до и 
адекватно предлагане на енергия, като в 
същото време се изпълняват целите на 
ЕС за засилване на използването на 
енергия от възобновяеми източници и 
намаляване на емисиите на CO2,

Г. като има предвид, че 
разнообразяването на енергийните 
източници и на каналите за 
разпространение, както и на 
доставчиците на енергия, е важно 
средство за гарантиране на равен достъп 
до и адекватно предлагане на енергия, 
като в същото време се изпълняват 
целите на ЕС за засилване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и намаляване 
на емисиите на CO2,

Or. el

Изменение 7
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че екстремни природни 
явления, заедно с очакваното покачване 
на морското равнище и по-големи 
колебания в количеството на валежите, 
налагат мерки за адаптация дори и в 
рамките на съществуващите 
инфраструктурни системи, които ще 

1. признава, че екстремни природни 
явления, заедно с очакваното покачване 
на морското равнище и по-големи 
колебания в количеството на валежите, 
налагат мерки за адаптация дори и в 
рамките на съществуващите 
инфраструктурни системи, които ще 
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породят големи разходи, но въпреки 
това са достъпни, тъй като тези разходи 
са много по-ниски от цената на 
бездействието в средносрочен и 
дългосрочен план; призовава Комисията 
и държавите-членки да представят 
специален национален план за действие, 
данни за тези разходи и тяхното 
разпределение;  

породят големи разходи, но въпреки 
това са достъпни, тъй като тези разходи 
са много по-ниски от цената на 
бездействието в средносрочен и 
дългосрочен план; въпреки това 
изисква научните основания за 
такива мерки да изпълняват 
критериите за достоверна наука в 
областта на климата, при наличието 
на съответните партньорски 
проверки, процес на оценка и 
непрекъснато обновявани резултати 
от научни изследвания по прозрачен 
начин; призовава Комисията и 
държавите-членки да представят, въз 
основа на такива факти и в специален 
национален план за действие, данни за 
тези разходи и тяхното разпределение;

Or. en

Изменение 8
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че екстремни природни 
явления, заедно с очакваното показване 
на морското равнище и по-големи 
колебания в количеството на валежите, 
налагат мерки за адаптация дори и в 
рамките на съществуващите 
инфраструктурни системи, които ще 
породят големи разходи, но въпреки 
това са достъпни, тъй като тези разходи 
са много по-ниски от цената на 
бездействието в средносрочен и 
дългосрочен план; призовава Комисията 
и държавите-членки да представят 
специален национален план за действие, 
данни за тези разходи и тяхното 
разпределение;   

1. признава, че екстремни природни 
явления, заедно с очакваното покачване 
на морското равнище и по-големи 
колебания в количеството на валежите, 
налагат необходимостта от нови 
проекти и мерки за адаптация за 
тяхното реализиране, особено в 
селското стопанство и в 
управлението на реки и водосборни 
басейни, дори и в рамките на 
съществуващите инфраструктурни 
системи, които ще породят големи 
оперативни разходи, но въпреки това 
са достъпни, тъй като тези разходи са 
много по-ниски от цената на 
бездействието в средносрочен и 
дългосрочен план; призовава Комисията 
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и държавите-членки да представят 
специален национален план за действие, 
данни за тези разходи и тяхното 
разпределение;

Or. pl

Изменение 9
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че създаването на 
взаимосвързана енергийна 
инфраструктура и широколентово 
покритие на европейско равнище би
насърчило адаптацията по 
отношение на засиленото развитие 
на способности за адаптация и 
споделянето на рискове в по-голяма 
степен;

Or. en

Изменение 10
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава Комисията да осигури 
изчерпателна оценка относно 
възможните рискове, възникващи в 
резултат на изменението на 
климата, по отношение на 
инфраструктура с критично значение 
като енергийни или 
далекосъобщителни мрежи, които са 
от решаващо значение за 
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функционирането на вътрешния 
пазар; 

Or. en

Изменение 11
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. споделя становището, че 
методологиите за инфраструктурни 
проекти, съобразени с изменението на 
климата, следва да бъдат 
разработени възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 12
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че мерките относно 
снабдяването с енергия и достъпа до 
енергия трябва да бъдат определени в 
дух на солидарност между държавите-
членки и че ЕС следва да допринесе за 
промяна на политиката в световен 
мащаб в посока на енергийна 
ефективност и да осигури възобновяеми 
енергийни източници в съответствие с 
графика, определен в Директива 
2009/28/ЕО, призовава държавите-
членки да представят до 30 юни 2010 г. 
своите национални планове за действие 
съгласно моделите и параметрите, 
определени от ЕС; 

3. подчертава, че мерките относно 
снабдяването с енергия и достъпа до 
енергия трябва да бъдат определени в 
дух на солидарност между държавите-
членки и че ЕС следва да допринесе за 
промяна на политиката в световен 
мащаб в посока на по-голяма енергийна 
ефективност и за популяризирането на 
възобновяемите източници на 
енергия; подчертава, че ЕС трябва да 
осигури възобновяеми енергийни 
източници в съответствие с графика, 
определен в Директива 2009/28/ЕО, 
призовава държавите-членки да 
представят до 30 юни 2010 г. 
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амбициозни, изчерпателни и 
реалистични национални планове за 
действие съгласно моделите и 
параметрите, определени от ЕС, като 
следят за това, търсенето на енергия 
от възобновяеми източници във всяка 
държава-членка по принцип да се 
основава на вътрешното 
потребление, докато механизмът за 
статистическото прехвърляне на 
енергия от възобновяеми източници 
между държавите-членки трябва да 
бъде използван само ако се счита, че 
това е напълно оправдано; 

Or. el

Изменение 13
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава също така, че в тази 
връзка трябва да се даде неотложен 
приоритет на допълнителни мерки за 
популяризиране на стратегията на 
Общността, чиято цел е 
увеличавеното с 20% на енергийната 
ефективност до 2020 г.; счита за 
уместно, също и при оценката на 
съществуващи програми за действие с 
цел енергийна ефективност, да 
разгледа възможността да направи 
тези цели правнообвързващи на 
общностно равнище;

Or. el
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Изменение 14
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва, че ЕС и държавите-членки 
следва да изяснят размера на своя 
финансов принос към технологичното 
сътрудничество с партньори, за да 
засилят както частните, така и 
публичните инвестиции, и по-специално 
във връзка с техните бъдещи 
Национални планове за действие 
относно енергийната ефективност и 
Национални планове за действие 
относно възобновяемата енергия, и 
приветства съобщението на Комисията, 
в което се обещава значително 
увеличаване на средствата за 
изследвания в областта на енергията, за 
да се развие икономика на основата на 
устойчива енергия;

4. посочва, че ЕС и държавите-членки 
следва да изяснят размера на своя 
финансов принос към технологичното 
сътрудничество с партньори, в 
светлината на ангажиментите, 
поети по време на Конференцията по 
изменението на климата в 
Копенхаген във връзка с използването 
на приходите от търговете в 
рамките на ETS и ускореното 
финансиране , да засилят както 
частните, така и публичните 
инвестиции, и по-специално във връзка 
с техните бъдещи Национални планове 
за действие относно енергийната 
ефективност и Национални планове за 
действие относно възобновяемата 
енергия, и приветства съобщението на 
Комисията, в което се обещава 
значително увеличаване на средствата 
за изследвания в областта на енергията, 
за да се развие икономика на основата 
на устойчива енергия;

Or. en

Изменение 15
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че продължаващото 
изменение на климата има значително 
въздействие върху икономическото 
развитие и може да създаде рискове за 

5. признава, че продължаващото 
изменение на климата има значително 
въздействие върху икономическото 
развитие и може да създаде рискове за 
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сериозни проблеми в икономическите и 
социалните дейности; счита, че мерките 
за икономическа адаптация, 
включително преориентиране към по-
устойчиво промишлено производство, 
изискват в същото време 
предоставянето на достатъчно средства 
за мерки за адаптация и смекчаване и че 
тези мерки не трябва да бъдат 
ограничавани до използването на 
приходите от схемата за търговия с 
емисии (ETS), а се нуждаят от 
допълнителни новаторски средства 
както от частни, така и от публични 
източници; 

сериозни проблеми в икономическите и 
социалните дейности; счита, че мерките 
за икономическа адаптация, 
включително преориентиране към по-
устойчиво промишлено производство, 
изискват в същото време 
предоставянето на достатъчно средства 
за мерки за адаптация и смекчаване и че 
тези мерки не трябва да бъдат 
ограничавани до използването на 
приходите от схемата за търговия с 
емисии (ETS), като припомня 
задължението съгласно 
законодателството да се отделят 
поне 50% от тези приходи за мерки в 
областта на климата, включително 
адаптация, в рамките на ЕС и в 
развиващите се страни, а се нуждаят 
от допълнителни новаторски средства 
както от частни, така и от публични 
източници; подчертава, че 
средствата, предоставени по линия 
на различните планове за 
икономическо възстановяване, следва 
също да бъдат използвани за 
инвестиции за адаптация и във 
всички случаи следва да бъдат 
съобразени с изменението на 
климата;

Or. en

Изменение 16
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава необходимостта да се 
гарантира, че съществуващото 
законодателство относно издаването 
на лицензи за промишлеността и 
извършването на оценки на 
въздействието върху околната среда 
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взема предвид последствията от 
изменението на климата за всяка 
планирана инфраструктурна или 
промишлена дейност; подчертава, че, 
по отношение на енергийната 
инфраструктура, последствията от 
изменението на климата следва да 
бъдат взети предвид както на 
равнището на отделните 
инфраструктурни елементи, така и 
по отношение на националните и 
европейските енергийни системи;

Or. en

Изменение 17
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че МСП в много 
сектори са особено уязвими спрямо 
изменението на климата и често са 
недостатъчно подготвени; призовава 
Комисията да извърши оценка на 
степента на подготвеност на МСП за 
изменението на климата, 
включително на наличните схеми за 
застраховане, и да посочи възможни 
средства, които ще помогнат за 
преодоляването на проблема;

Or. en

Изменение 18
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. призовава държавите-членки и 
Европейската комисия да 
гарантират, че всички политики, 
включително тези, свързани с 
енергетика и селско стопанство, 
отчитат въздействието на 
изменението на климата; и по-
специално, призовава държавите-
членки да приспособят разпоредбите 
в областта на строителството, за да 
гарантират, че новите строителни и 
ремонтни дейности отчитат 
приспособяването към изменението 
на климата; 

Or. en

Изменение 19
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. подчертава значението на 
изготвянето на национални планове 
за приспособяване, основани върху 
обща европейска рамка, така че 
държавите-членки да планират и 
оповестяват своите дейности във 
връзка с приспособяването, 
включително въпросите относно 
енергийните системи и политики; 
счита, че тези планове следва да 
включват карти на риска по 
отношение на промишлените 
съоръжения, които могат да 
представляват опасност за околната 
среда и общественото здраве в случай 
на неблагоприятни метеорологични 
явления; призовава за предоставянето 
на тази информация на разположение 
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на обществеността и на други 
държави-членки;

Or. en

Изменение 20
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 7 – буква б

Проектостановище Изменение

б. развиващи се страни, за да се 
подпомогне борбата им срещу 
изменението на климата, което засяга 
най-уязвимите региони в тези страни; 

б. развиващи се страни, за да се 
подпомогне борбата им срещу 
изменението на климата, което засяга 
най-уязвимите региони в тези страни, 
при непрестанно зачитане на 
особеностите на всеки регион, с 
основен критерий социалното и 
икономическо развитие на самите 
региони на развиващите се страни, с 
които се осъществява международно 
сътрудничество; 

Or. el

Изменение 21
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 7 – буква б a (нова)

Проектостановище Изменение

ба. трети държави, които са съседни 
на ЕС, в които последствията от 
изменението на климата са подобни 
на тези, които се наблюдават в ЕС;

Or. pl
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Изменение 22
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че размерът на 
необходимите финансови средства за 
научноизследователска и развойна 
дейност по отношение на изменението 
на климата трябва да бъде увеличен 
съвместно с инициативата на 
Комисията, която предстои да бъде 
въведена с участието на държавите-
членки, за интегрирана и достъпна в 
световен мащаб информационна 
система относно околната среда, за да се 
подобри достъпа до данни относно 
промени в околната среда; при 
положение, че трябва де се вземат 
предвид и други мерки, като значително 
засилване на финансирането за 
смекчаване и адаптация, свързани с 
проекти и програми за 
научноизследователска и развойна 
дейност;

8. подчертава, че размерът на 
необходимите финансови средства за 
научноизследователска и развойна 
дейност по отношение на изменението 
на климата трябва да бъде увеличен; 
именно поради несигурността на 
научните данни относно времевата 
рамка, обхвата и по-специфичните 
географски региони и 
производителните отрасли, които ще 
бъдат засегнати от последствията 
от изменението на климата в Европа, 
е необходимо да бъдат заделени 
средства за научни изследвания в 
областта на климата, които могат 
да бъдат осъществявани по-най-
ефективен начин на европейско 
равнище и които могат да 
предоставят стабилна основа за 
разработване на политики за 
приспособяване към изменението на 
климата; необходимо е също така да 
бъде увеличено финасирането на
инициативата на Комисията, която 
предстои да бъде въведена с участието 
на държавите-членки, за интегрирана и 
достъпна в световен мащаб 
информационна система относно 
околната среда, за да се подобри 
достъпа до данни относно промени в 
околната среда; при положение, че 
трябва де се вземат предвид и други 
мерки, като значително засилване на 
финансирането за смекчаване и 
адаптация, свързани с проекти и 
програми за научноизследователска и 
развойна дейност;

Or. el
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Изменение 23
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. приветства неотдавнашното 
съобщение на Комисията относно 
инвестициите в развитието на 
технологиите за нисковъглеродни 
емисии (план SET), което показва 
ясно, че пазарната инициатива не е 
достатъчна и че развитието на 
новаторските технологии, които са 
необходими за постигането на 
целите на енергийната политика и на 
политиката на ЕС в областта на 
климата, предполагат 
непосредственото взаимодействие на 
публичните инвестиции с частния 
сектор; успоредно с това отбелязва, 
че пътната карта на ЕС за 
инвестиции в тези технологии 
трябва да дава предимство на 
технологиите за възобновяеми 
енергийни източници и да гарантира 
участието на всички пазарни 
участници, и по-конкретно на МСП, в 
плановете относно енергийната 
ефективност;

Or. el

Изменение 24
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава значението на 
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сателитните услуги за спасителни 
дейности при природни бедствия; във 
връзка с това приветства бързото 
оказване на помощ на органите на 
гражданската защита от системата 
GMES след трагичното земетресение 
в Хаити; призовава всички участници 
да осигурят цялостното 
функциониране на системата GMES в 
най-кратки срокове;

Or. en

Изменение 25
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. в тази връзка подчертава огромното 
значение на инициативите на местно 
равнище за активно участие в борбата 
срещу изменението на климата и 
посочва важната роля на обмена на 
информация относно добри практики и 
подходящи информационни кампании, 
координирани с по-широкообхватните 
инициативи, предприети от 
националните органи и от ЕС.

9. в тази връзка подчертава огромното 
значение на инициативите на местно 
равнище, като например залесяване, за 
активно участие в борбата срещу 
изменението на климата и посочва 
важната роля на обмена на информация 
относно добри практики и подходящи 
информационни кампании относно 
начините, по които крайбрежните и 
планинските зони, островите и 
низините следва да се приспособяват 
към изменението на климата, 
координирани с по-широкообхватните 
инициативи, предприети от 
националните органи и от ЕС.

Or. pl

Изменение 26
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. в тази връзка подчертава огромното 
значение на инициативите на местно 
равнище за активно участие в борбата 
срещу изменението на климата и 
посочва важната роля на обмена на 
информация относно добри практики и 
подходящи информационни кампании, 
координирани с по-широкообхватните 
инициативи, предприети от 
националните органи и от ЕС.

9. в тази връзка подчертава огромното 
значение на инициативите на местно и 
регионално равнище за активно участие 
в борбата срещу изменението на 
климата и посочва важната роля на 
обмена на информация относно добри 
практики и подходящи информационни 
кампании, координирани с по-
широкообхватните инициативи, 
предприети от националните органи и 
от ЕС. успоредно с това отбелязва, че 
отдалечените региони могат да 
играят особено важна роля чрез 
децентрализираното производство на 
електроенергия, което допринася за 
по-добрата енергийна ефективност 
посредством намаляването на 
загубите в мрежата и по-доброто 
управление на търсенето.

Or. el

Изменение 27
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. в тази връзка подчертава огромното 
значение на инициативите на местно 
равнище за активно участие в борбата 
срещу изменението на климата и 
посочва важната роля на обмена на 
информация относно добри практики и 
подходящи информационни кампании, 
координирани с по-широкообхватните 
инициативи, предприети от 
националните органи и от ЕС.

9. в тази връзка подчертава огромното 
значение на инициативите на местно 
равнище за активно участие в борбата 
срещу изменението на климата и 
посочва важната роля на обмена на 
информация относно добри практики и 
подходящи информационни кампании, 
координирани с по-широкообхватните 
инициативи, предприети от 
националните органи и от ЕС с оглед на 
по-ефективното прилагане на 
законодателството на Общността и 
на стратегиите и програмите в тази 
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област.

Or. ro

Изменение 28
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. счита, че, с цел разработване на 
подходяща основа от познания 
относно приспособяването към 
изменението на климата и с цел 
повишаване на развитието на 
технологиите за приспособяване, 
следва да бъдат използвани изцяло 
всички съществуващи инициативи на 
ЕС, като например създаването на 
Общностите на познания и 
новаторство по въпросите на 
смекчаването на последствията от 
изменението на климата и 
приспособяването към тях като част 
от Европейския институт за 
новаторство и технология (EIT).

Or. en

Изменение 29
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава, че за успешното 
прилагане на европейскта рамка за 
действия за приспособяване решаваща 
роля ще играе нейното включване в 
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единно иамбициозно световно 
споразумение с правнозадължителни 
цели във връзка с борбата срещу 
изменението на климата, както и че 
ЕС трябва да поеме водеща роля в 
тази посока. 

Or. el


