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BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/162/rev

Изменение 162/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Еуген Юржица, 
Беата Кемпа, Ядвига Вишневска, Елжбета Крук, Гжегож Тобишовски, Косма 
Злотовски, Беата Мазурек, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Йоана 
Копчинска, Анджелика Анна Можджановска, Зджислав Краснодембски, 
Маргарита де ла Писа Карион, Изабела-Хелена Клоц, Витолд Ян Вашчиковски, 
Збигнев Кужмюк
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
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 192, параграф 1 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 192, параграф 1 и 
член 194, параграф 2 от него,

Or. en



AM\1214816BG.docx PE658.338v01-00

BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/163/rev

Изменение 163/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Беата Кемпа, 
Ядвига Вишневска, Елжбета Крук, Гжегож Тобишовски, Косма Злотовски, Беата 
Мазурек, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Йоана Копчинска, Анджелика 
Анна Можджановска, Зджислав Краснодембски, Маргарита де ла Писа Карион, 
Изабела-Хелена Клоц, Витолд Ян Вашчиковски, Збигнев Кужмюк
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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“19, Комисията 
определи нова стратегия за растеж, 
която има за цел превръщането на 
Съюза в справедливо и процъфтяващо 
общество с модерна 
конкурентоспособна икономика, която 
използва ефективно ресурсите, в която 
няма нетни емисии на парникови газове 
през 2050 г. и в която икономическият 
растеж не зависи от използването на 
ресурсите. Пактът също така има за цел 
опазването, съхранението и 
увеличаването на природния капитал на 
Съюза, както и защитата на здравето и 
благосъстоянието на гражданите от 
свързани с околната среда рискове и 
въздействия. Същевременно този 
преход трябва да бъде справедлив и 
приобщаващ и да не допуска никой да 
бъде изоставен.

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“19, Комисията 
определи нова стратегия за растеж, 
която има за цел превръщането на 
Съюза в справедливо и процъфтяващо 
общество с модерна 
конкурентоспособна икономика, която 
използва ефективно ресурсите, в която 
няма нетни емисии на парникови газове 
през 2050 г. и в която икономическият 
растеж не зависи от използването на 
ресурсите. Пактът също така има за цел 
опазването, съхранението и 
увеличаването на природния капитал на 
Съюза, както и защитата на здравето и 
благосъстоянието на гражданите от 
свързани с околната среда рискове и 
въздействия. Същевременно този 
преход трябва да бъде справедлив и 
приобщаващ, социално приемлив за 
всички, както и да се основава на 
солидарност и съвместни усилия на 
равнище на Съюза, и да не се допуска 
никой да не бъде изоставен.

__________________ __________________
19 Съобщение на Комисията — 19 Съобщение на Комисията — 
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Европейският зелен пакт, COM(2019) 
0640 final от 11 декември 2019 г.

Европейският зелен пакт, COM(2019) 
0640 final от 11 декември 2019 г.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/164/rev

Изменение 164/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Еуген Юржица, 
Беата Кемпа, Ядвига Вишневска, Елжбета Крук, Гжегож Тобишовски, Косма 
Злотовски, Беата Мазурек, Ангел Джамбазки, Йоана Копчинска, Анджелика Анна 
Можджановска, Андрей Слабаков, Зджислав Краснодембски, Маргарита де ла 
Писа Карион, Изабела-Хелена Клоц, Витолд Ян Вашчиковски, Збигнев Кужмюк
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 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В доклада на ЕАОС „Тенденции 
и прогнози в Европа през 2019 г. — 
Проследяване на напредъка по 
отношение на целите на Европа в 
областта на климата и 
енергетиката“ се заключава, че 
действащите понастоящем 
политики и мерки ще бъдат 
недостатъчни за постигането на 
настоящата цел – до 2030 г. да се 
намалят емисиите на парникови 
газове с 40%  в сравнение с нивата от 
1990 г. Освен това в оценката на 
въздействието, придружаваща 
съобщението „Засилване на 
амбициите на Европа в областта на 
климата до 2030 г. — инвестиране в 
неутрално по отношение на климата 
бъдеще в полза на нашите граждани“, 
се заявява, че повишаването на 
амбицията до 50% или 55% би довело 
до широкообхватни и несправедливи 
социално-икономически последици, 
особено в държавите членки и 
регионите, които продължават да 
зависят от въглищата. Следователно 
принципът на солидарност, заложен 
в член 194 от Договора за 
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функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), трябва да се спазва 
изцяло.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/165/rev

Изменение 165/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Еуген Юржица, 
Беата Кемпа, Ядвига Вишневска, Елжбета Крук, Гжегож Тобишовски, Косма 
Злотовски, Беата Мазурек, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Йоана 
Копчинска, Анджелика Анна Можджановска, Зджислав Краснодембски, 
Маргарита де ла Писа Карион, Изабела-Хелена Клоц, Витолд Ян Вашчиковски, 
Збигнев Кужмюк
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 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Когато предлага 
законодателство в областта на 
енергийната политика или на 
политиката в областта на климата, 
Комисията следва да остане 
технологично неутрална и следва да 
не изключва или подценява 
потенциала на различните 
нисковъглеродни източници на 
енергия, например ядрената енергия. 
Държавите членки следва да могат 
свободно да избират своя енергиен 
микс в зависимост от собствените си 
енергийни ресурси и нужди, които се 
различават в отделните държави 
поради географското им положение 
или поради исторически причини. 
Целите за енергията от възобновяеми 
източници следва да отчитат тези 
различия и следва да не са в 
противоречие с принципа на 
субсидиарност и с факта, че 
енергийните нужди на държавите са 
различни.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/166/rev

Изменение 166/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Еуген Юржица, 
Беата Кемпа, Ядвига Вишневска, Елжбета Крук, Гжегож Тобишовски, Косма 
Злотовски, Беата Мазурек, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Йоана 
Копчинска, Анджелика Анна Можджановска, Зджислав Краснодембски, 
Маргарита де ла Писа Карион, Изабела-Хелена Клоц, Витолд Ян Вашчиковски, 
Збигнев Кужмюк
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 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Европейският парламент призова 
да се извърши необходимият преход 
към неутрално по отношение на климата 
общество най-късно до 2050 г. и това 
да се превърне в пример за успех на 
Европа33, и обяви извънредно 
положение по отношение на климата 
и околната среда34 В заключенията си 
от 12 декември 2019 г.35 Европейският 
съвет се споразумя за целта за постигане 
на неутрален по отношение на климата 
Съюз до 2050 г. съгласно целите на 
Парижкото споразумение, като 
същевременно отчете, че е необходимо 
да се създаде благоприятна рамка и че 
преходът ще изисква значителни 
публични и частни инвестиции. 
Европейският съвет също така прикани 
Комисията да изготви предложение за 
дългосрочна стратегия на Съюза 
възможно най-рано през 2020 г. с оглед 
приемането ѝ от Съвета и представянето 
ѝ на Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата.

(11) Европейският парламент призова 
да се извърши необходимият преход 
към неутрално по отношение на климата 
общество най-късно до 2050 г.33 В 
заключенията си от 12 декември 
2019 г.35 и от 17–21 юли 2020 г. 
Европейският съвет се споразумя за 
целта за колективно постигане на 
неутрален по отношение на климата 
Съюз до 2050 г. съгласно целите на 
Парижкото споразумение, като 
същевременно отчете, че е необходимо 
да се създаде благоприятна рамка, 
която е от полза за всички държави 
членки по справедлив начин, като 
отчита техните национални 
обстоятелства от гледна точка на 
изходни позиции, и която обхваща 
подходящи инструменти, стимули, 
подкрепа и инвестиции, за да се 
гарантира разходоефективен, 
успешен и справедлив преход, който 
ще изисква значителни публични и 
частни инвестиции. Европейският съвет 
също така прикани Комисията да 
изготви предложение за дългосрочна 
стратегия на Съюза възможно най-рано 
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през 2020 г. с оглед приемането ѝ от 
Съвета и представянето ѝ на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата.

__________________ __________________
33 Резолюция на Европейския парламент 
от 15 януари 2020 г. относно 
Европейския зелен пакт (2019/2956 
(RSP)).

33 Резолюция на Европейския парламент 
от 15 януари 2020 г. относно 
Европейския зелен пакт (2019/2956 
(RSP)).

34 Резолюция на Европейския 
парламент от 28 ноември 2019 г. 
относно извънредното положение по 
отношение на климата и околната 
среда (2019/2930 (RSP)).
35 Заключения, приети от Европейския 
съвет на заседанието му от 12 декември 
2019 г. , EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Заключения, приети от Европейския 
съвет на заседанието му от 12 декември 
2019 г. , EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Or. en



AM\1214816BG.docx PE658.338v01-00

BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/167/rev

Изменение 167/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Еуген Юржица, 
Беата Кемпа, Ядвига Вишневска, Елжбета Крук, Гжегож Тобишовски, Косма 
Злотовски, Беата Мазурек, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Йоана 
Копчинска, Анджелика Анна Можджановска, Зджислав Краснодембски, 
Маргарита де ла Писа Карион, Изабела-Хелена Клоц, Витолд Ян Вашчиковски, 
Збигнев Кужмюк
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 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съюзът следва да се стреми да 
постигне баланс между антропогенните 
емисии във всички отрасли на 
икономиката и поглъщанията на 
парникови газове чрез природни и 
технологични решения както на 
национално равнище, така и в целия 
Съюз до 2050 г. Всички държави членки 
следва да се стремят колективно към 
постигане на общата цел на Съюз за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. и заедно с Европейския 
парламент, Съвета и Комисията да 
предприемат необходимите мерки за 
това. Мерките на равнището на Съюза 
ще представляват важна част от 
мерките, необходими за постигане на 
целта.

(12) За да изпълни своя ангажимент 
за постигане на дългосрочната цел по 
отношение на температурата 
съгласно Парижкото споразумение, 
Съюзът следва да се стреми да постигне 
баланс между антропогенните емисии 
във всички отрасли на икономиката и 
поглъщанията на парникови газове чрез 
природни и технологични решения 
както на национално равнище, така и в 
целия Съюз, както и чрез 
международните пазарни механизми 
до 2050 г. Следва също така да се 
постави специален акцент върху 
засилването на 
научноизследователската и 
развойната дейност в областта на 
естествените и други поглътители . 
Всички държави членки следва да се 
стремят колективно към постигане на 
общата цел на Съюза за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., 
включително регионалните и 
местните органи, и заедно с 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията да предприемат 
необходимите мерки за това. Мерките 
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на равнището на Съюза ще 
представляват важна част от мерките, 
предприемани на равнище държави 
членки, които са необходими за 
постигане на целта по 
разходоефективен, справедлив и 
социално балансиран начин, като се 
насърчава икономическата 
конкурентоспособност и създаването 
на работни места и не се допуска 
никой да бъде изоставен.

Or. en



AM\1214816BG.docx PE658.338v01-00

BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/168/rev

Изменение 168/rev
Анна Залевска, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Беата Кемпа, 
Ядвига Вишневска, Елжбета Крук, Гжегож Тобишовски, Косма Злотовски, Беата 
Мазурек, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков, Йоана Копчинска, Анджелика 
Анна Можджановска, Зджислав Краснодембски, Маргарита де ла Писа Карион, 
Изабела-Хелена Клоц, Витолд Ян Вашчиковски, Збигнев Кужмюк
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 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) От съображения за 
справедливост и солидарност и с цел 
да се подпомогне енергийната 
трансформация на държавите 
членки, които имат различни 
стартови позиции, следва да се 
увеличат пропорционално 
достатъчно механизми за 
подпомагане и финансиране от 
страна на Съюза, като например 
Фонда за справедлив преход, предвиден 
в Регламент (ЕС) .../... на Европейския 
парламент и на Съвета1, както и по 
други приложими механизми за 
финансиране.

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета от ... за създаване на 
Фонда за справедлив преход (ОВ …).


