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BG Единство в многообразието BG 

13.6.2017 A8-0208/50 

Изменение  50 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите 

членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) В заключенията на 

Европейския съвет от 23 и 24 

октомври 2014 г. относно рамката на 

политиката в областта на климата 

и енергетиката за 2030 г. беше 

одобрена задължителна цел за 

постигане до 2030 г. на най-малко 40-

процентно намаление на вътрешните 

емисии на парникови газове от 

цялата икономика спрямо нивото от 

1990 г., която цел бе препотвърдена на 

проведената от него среща през март 

2016 г. На заседанието си от 6 март 

2015 г. Съветът по околна среда 

официално одобри този ангажимент 

на Съюза и на неговите държави 

членки, който представлява техният 

планиран национално определен 

принос. 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

13.6.2017 A8-0208/51 

Изменение  51 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите 

членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Съгласно заключенията на 

Европейския съвет от октомври 2014 

г. целта следва да бъде осъществена с 

обединените усилия на Европейския 

съюз по възможно най-

разходоефективния начин, като до 

2030 г. намаленията в секторите на 

схемата за търговия с емисии (СТЕ) и 

извън нея ще възлязат съответно на 

43 % и 30 % спрямо нивата от 2005 г., 

а усилията ще бъдат разпределени в 

зависимост от брутния вътрешен 

продукт (БВП) на глава от 

населението. Всички сектори на 

икономиката следва да допринесат за 

постигането на тези намаления на 

емисиите и всички държави членки 

следва да участват в това усилие, 

като се осигури необходимата 

балансираност между 

съображенията за справедливост и 

солидарност, като в същото време 

националните цели в рамките на 

групата от държави членки с БВП на 

глава от населението над средния за 

ЕС следва да претърпят относителна 

корекция, в която да намери 

отражение по справедлив и 

балансиран начин разходната 

ефективност. Постигането на тези 

заличава се 
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намаления на емисиите на парникови 

газове следва да способства за 

повишаване на ефективността и за 

разгръщане на иновациите в 

европейската икономика, и по-

специално следва да насърчава 

съответни подобрения, особено в 

секторите на сградния фонд, 

селското стопанство, управлението 

на отпадъците и транспорта, 

доколкото те попадат в обхвата на 

настоящия регламент. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/52 

Изменение  52 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите 

членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) На 10 юни 2016 г. Комисията 

представи предложение за 

ратифициране от страна на ЕС на 

Парижкото споразумение. Това 

законодателно предложение е част 

от изпълнението на ангажимента, 

поет от ЕС в Парижкото 

споразумение. Ангажиментът на 

Съюза за намаляване на емисиите във 

всички икономически отрасли бе 

потвърден в планирания национално 

определен принос на ЕС и на неговите 

държави членки, който бе представен 

на секретариата на РКООНИК на 6 

март 2015 г. 

заличава се 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/53 

Изменение  53 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите 

членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) С Парижкото споразумение се 

заменя възприетият в рамките на 

Протокола от Киото от 1997 г. 

подход, чието прилагане ще бъде 

преустановено след 2020 г. 

(4) Следва да се отбележи, че 

политиките на ЕС в областта на 

климата и енергетиката 

продължават да следват все същия 

погрешен път. Докато целият свят, 

воден от САЩ, действа в полза на 

напредъка и благоденствието, 

държавите от ЕС играят ролята на 

единствения лидер в безплодната 

борба срещу изменението на климата. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/54 

Изменение  54 

Джулия Рийд 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0208/2017 

Гербен-Ян Гербранди 

Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите 

членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на 

поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Този преход към чиста енергия 

налага промени в начина на 

инвестиране, както и стимули в 

целия спектър на политиките. 

Ключов приоритет на ЕС е 

създаването на устойчив енергиен 

съюз, който да осигурява на неговите 

граждани сигурно, трайно и 

конкурентоспособно снабдяване с 

енергия, и то на достъпни цени. За 

постигането на тази цел е 

необходимо амбициозните действия в 

областта на климата да продължат 

благодарение на настоящия 

регламент, както и на напредъка по 

останалите аспекти на енергийния 

съюз, в съответствие с посоченото в 

рамковата стратегия за устойчив 

енергиен съюз с ориентирана към 

бъдещето политика по въпросите на 

изменението на климата. 

Настоящият регламент обхваща 

емисиите от следните категории 

според Междуправителствения 

комитет по изменение на климата 

(МКИК).16 

(5) Важно е да се отбележи, че 

единственият резултат от 

огромната тежест, която налагат 

разпоредбите в областта на 

изменението на климата, ще бъде 

забележителна по своите мащаби 

криза за европейската промишленост, 

която е принудена да се премести 

извън границите на континента, 

като с нея ще се изнесат също така 

работни места и емисии. 

_________________  

16 COM(2015)80  
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