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Изменение 134/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Беата Кемпа, 
Гжегож Тобишовски, Беата Мазурек, Косма Злотовски, Ядвига Вишневска, 
Анджелика Анна Можджановска, Зджислав Краснодембски, Йоана Копчинска, 
Маргарита де ла Писа Карион, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Изабела 
Хелена Клоц, Збигнев Кужмюк, Елжбета Крук, Беата Шидло, Витолд Ян 
Вашчиковски
от името на групата ECR

Доклад A9-0162/2020
Юте Гутеланд
Европейски законодателен акт за климата
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Както бе обявено в нейното 
съобщение „Европейският зелен пакт“, 
Комисията направи оценка на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г. в 
съобщението си „Засилване на 
европейската амбиция в областта на 
климата за 2030 г. — инвестиция в 
неутрално по отношение на климата 
бъдеще в полза на нашите граждани“9 
въз основа на цялостна оценка на 
въздействието и при отчитане на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени на Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2018/1999 на Европейския парламент и 
на Съвета10.  Предвид целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г., до 2030 г. емисиите на 
парникови газове трябва да се намалят, 
а поглъщанията да се засилят, така че 
нетните емисии на парникови газове, 
т.е. емисиите след приспадане на 
поглъщанията, да намалеят в цялата 
икономика и на национално равнище с 
най-малко 55 % в сравнение с нивата 
от 1990 г. Тази нова цел на Съюза в 
областта на климата до 2030 г. е 

(17) Както бе обявено в нейното 
съобщение „Европейският зелен пакт“, 
Комисията направи оценка на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г. в 
съобщението си „Засилване на 
европейската амбиция в областта на 
климата за 2030 г. — инвестиция в 
неутрално по отношение на климата 
бъдеще в полза на нашите граждани“9 
въз основа на цялостна оценка на 
въздействието и при отчитане на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени на Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2018/1999 на Европейския парламент и 
на Съвета10. Предвид целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г., до 2030 г. емисиите на 
парникови газове трябва да се намалят, 
а поглъщанията да се засилят, така че 
нетните емисии на парникови газове, 
т.е. емисиите след приспадане на 
поглъщанията, да намалеят в цялата 
икономика и на национално равнище по 
начин, при който по отношение на 
отрицателните социално-
икономически последици от прехода 
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последваща цел по смисъла на член 2, 
точка 11 от Регламент (ЕС) 2018/1999 и 
следователно заменя целта за емисиите 
на парникови газове в целия Съюз до 
2030 г., определена в същата точка. 
Освен това до 30 юни 2021 г. Комисията 
следва да направи оценка за това как 
трябва да бъде изменено съответното 
законодателство на Съюза за 
изпълнение на целта за климата до 
2030 г., за да се постигне такова нетно 
намаляване на емисиите.

нулеви нетни емисии се предприемат 
бързи и цялостни мерки в пълно 
съответствие с член 194 от ДФЕС. 
Тази нова цел на Съюза в областта на 
климата до 2030 г. е последваща цел по 
смисъла на член 2, точка 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и 
следователно заменя целта за емисиите 
на парникови газове в целия Съюз до 
2030 г., определена в същата точка. 
Освен това, когато е целесъобразно, до 
30 юни 2021 г. Комисията следва да 
направи оценка за това как трябва да 
бъде изменено съответното 
законодателство на Съюза за 
изпълнение на посочената цел, за да се 
постигне такова нетно намаляване на 
емисиите.

______________ ______________
9 COM(2020)0562. 9 COM(2020)0562.

10 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 
663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 
2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 525/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета (OВ L 328, 21.12.2018 г., 
стp. 1).   

10 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 
663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 
2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 525/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета (OВ L 328, 21.12.2018 г., 
стp. 1).   
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Изменение 135/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Беата Кемпа, 
Гжегож Тобишовски, Беата Мазурек, Косма Злотовски, Ядвига Вишневска, 
Анджелика Анна Можджановска, Зджислав Краснодембски, Йоана Копчинска, 
Маргарита де ла Писа Карион, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Изабела 
Хелена Клоц, Збигнев Кужмюк, Елжбета Крук, Беата Шидло, Витолд Ян 
Вашчиковски
от името на групата ECR

Доклад A9-0162/2020
Юте Гутеланд
Европейски законодателен акт за климата
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза най-късно до 2050 г. с 
намерението да се постигне 
дългосрочната цел по отношение на 
температурата, посочена в член 2 от 
Парижкото споразумение, и се 
осигурява рамка за постигането на 
напредък в преследването на глобалната 
цел за адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение. В него също 
така се определя цел за нетно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2030 г.

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до 2050 г. с намерението да се 
постигне дългосрочната цел по 
отношение на температурата, посочени 
в член 2 от Парижкото споразумение, и 
се осигурява рамка за постигането на 
напредък в преследването на глобалната 
цел за адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение, като 
същевременно се вземат предвид 
императивите за справедлив преход 
на работната сила въз основа на 
презумпцията, че устойчивостта и 
иновациите в производството могат 
да насърчат европейската 
промишлена мощ в ключови пазарни 
сегменти и така да повишат 
сигурността на пазара на труда и да 
увеличат наличните качествени 
работни места. В него също така се 
определя цел за нетно намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2030 г. 
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Изменение 136/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Беата Кемпа, 
Гжегож Тобишовски, Беата Мазурек, Косма Злотовски, Ядвига Вишневска, 
Анджелика Анна Можджановска, Зджислав Краснодембски, Йоана Копчинска, 
Маргарита де ла Писа Карион, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Витолд Ян 
Вашчиковски, Изабела Хелена Клоц, Збигнев Кужмюк, Елжбета Крук, Беата 
Шидло
от името на групата ECR

Доклад A9-0162/2020
Юте Гутеланд
Европейски законодателен акт за климата
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Предложение за регламент
Член 2a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a Член 2a

Цел в областта на климата за 2030 г. Цел в областта на климата за 2030 г.

1. За да се постигне целта за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, 
параграф 1, обвързващата цел на Съюза 
в областта на климата до 2030 г. е да се 
намалят нетните емисии на 
парникови газове (емисии след 
приспадане на поглъщанията) с най-
малко 55 % в сравнение с нивата от 
1990 г.

1. Комисията следва да 
представи ново предложение относно 
обвързващата цел на Съюза в областта 
на климата до 2030 г. въз основа на 
решение на Европейския съвет. 

2. До 30 юни 2021 г. Комисията ще 
направи преглед на съответното 
законодателство на Съюза, за да 
позволи постигането на целта, 
определена в параграф 1 от настоящия 
член и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и ще разглежда 
възможността за предприемане на 
необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения, съгласно Договорите.

2. До 30 юни 2021 г. Комисията, 
ако е целесъобразно, извършва оценка 
на начина, по който ще трябва да се 
измени законодателството на Съюза 
за изпълнение на целта за 2030 г., за да 
се предостави възможност за 
постигането на целта, посочена в 
параграф 1 от настоящия член, и на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 1. 
Въз основа на посочената оценка 
Комисията изготвя стратегия, в 
която се излагат подробно мерките, 
които следва да бъдат предприети на 
равнището на Съюза, за да се 



AM\1214809BG.docx PE658.338v01-00

BG Единство в многообразието BG

гарантира, че са мобилизирани 
подходящите ресурси, за да се даде 
възможност да се направят 
необходимите инвестиции за 
постигане на неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза. Стратегията следва да 
включва преглед на съществуващите 
компенсационни механизми за 
държавите членки с по-ниски доходи 
и да отчита нарасналата социално-
икономическа тежест, свързана с 
повишената амбиция в областта на 
климата .
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