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BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/169/rev

Изменение 169/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
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент изменението 
на климата се признава като 
колективно предизвикателство, 
което изисква колективни решения 
въз основа на справедлив и 
равноправен преход. В духа на 
справедливостта всяка държава 
членка и всеки икономически сектор 
допринася за това 
предизвикателство.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/170/rev

Изменение 170/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, 
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
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище, за да спомогнат за 
колективното постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в параграф 1, като вземат 
предвид значението на насърчаването 
на справедливостта и солидарността 
между държавите членки.

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално, 
регионално и местно равнище, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, за да спомогнат за 
колективното и устойчиво постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в параграф 1, като 
същевременно се насърчават 
справедливостта, солидарността, 
глобалната конкурентоспособност и 
икономическото развитие и се взема 
предвид социалното и 
икономическото сближаване и 
защитата на уязвимите граждани, 
различните икономически изходни 
позиции на държавите членки, 
различните промишлени бази, както 
и географски съображения.
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1.10.2020 A9-0162/171/rev

Изменение 171/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
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 9 за допълване 
на настоящия регламент чрез 
определяне на курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, до 
2050 г. Най-късно в срок от шест месеца 
след всеки глобален преглед, посочен в 
член 14 от Парижкото споразумение, 
Комисията преразглежда курса.

1. Комисията оценява 
вариантите за определяне на 
ориентировъчен курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, до 
2050 г. Най-късно в срок от шест месеца 
след всеки глобален преглед, посочен в 
член 14 от Парижкото споразумение, 
Комисията преразглежда курса.
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BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/172/rev

Изменение 172/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, 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
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 а
Солидарност

1. Комисията и държавите членки 
спазват принципа на солидарност във 
всички аспекти и на всички етапи в 
преследването на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1, и целта за намаляване на емисиите 
до 2030 г., посочена в член 2а, като 
вземат предвид различните изходни 
позиции на държавите членки и 
регионите.
2. Всички законодателни 
предложения, посочени в член 2, 
параграф 4, се изготвят в пълно 
съответствие с член 194 от ДФЕС.
3. Когато Комисията прецени, че 
дадена държава членка не постига 
достатъчен напредък и поради тази 
причина отправи препоръка, както е 
посочено в член 6, Комисията 
предлага решения, които по 
целесъобразност потенциално биха 
включвали допълнителна 
технологична, иновационна, 
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финансова или друга необходима 
подкрепа.
4. При необходимост Комисията 
мобилизира допълнителна подкрепа и 
средства чрез инструменти като:
a) Модернизационния фонд, посочен в 
член 10г от Директива 2003/87/ЕО,
б) количеството квоти за 
солидарност, посочени в член 10, 
параграф 2, буква б) от Директива 
2003/87/ЕО,
в) Фонда за справедлив преход,
г) механизма за възстановяване и 
устойчивост, както и
д) програмата InvestEU.
5. Всички предложения за повишаване 
на амбициите на Съюза в областта 
на климата се придружават от 
конкретни планове за действие за 
предоставяне на подкрепа и 
подпомагане за съответните сектори 
и държави членки с различни изходни 
позиции след цялостна оценка на 
въздействието, която включва анализ 
за всяка отделна държава членка.
6. При изключителни обстоятелства, 
като например криза, свързана с 
общественото здраве, Комисията 
взема предвид като част от оценката 
си по член 6, че на държавите членки 
може да бъде дадена временна 
дерогация от предприемането на 
политики в съответствие с целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1, до отминаване на кризата.
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BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/173/rev

Изменение 173/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
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съгласуваността на националните 
мерки въз основа на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата или двугодишните доклади за 
напредъка, представяни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, които имат 
отношение към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 1 и 
изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

a) съгласуваността на националните 
мерки въз основа на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата или двугодишните доклади за 
напредъка, представяни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, които имат 
отношение към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 1, с тази 
цел;
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1.10.2020 A9-0162/174/rev

Изменение 174/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
Член 6 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) заедно с препоръката и в 
съответствие с принципа на 
солидарност, посочен в член 194 от 
ДФЕС, Комисията предлага решения, 
които по целесъобразност 
потенциално биха включвали 
допълнителна технологична, 
иновационна, финансова или друга 
необходима подкрепа;
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BG Единство в многообразието BG

1.10.2020 A9-0162/175/rev

Изменение 175/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
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 1, се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочени в член 
3, параграф 4, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от ... [ОП: датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 

заличава се



AM\1214820BG.docx PE658.338v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка, в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.
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