
AM\1206211BG.docx PE652.514v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2020/0036(COD)

15.6.2020

ИЗМЕНЕНИЯ
32 - 242
Проект на становище
Асгер Кристенсен
(PE650.646v01-00)

Установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на 
климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски 
законодателен акт за климата)

Предложение за регламент
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))



PE652.514v01-00 2/169 AM\1206211BG.docx

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\1206211BG.docx 3/169 PE652.514v01-00

BG

Изменение 32
Вероника Вреционова

Предложение за регламент
Наименование 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за установяване на рамката за 
постигане на неутралност по отношение 
на климата и за изменение на Регламент 
(ЕС) 2018/1999 (Европейски 
законодателен

акт за климата)

Предложение за отхвърляне на 
предложението на Комисията за 
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
установяване на рамката за постигане на 
неутралност по отношение на климата и 
за изменение на Регламент (ЕС) 
2018/1999 (Европейски законодателен 
акт за климата) Предложението на 
Комисията се отхвърля.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не би могло, по дефиниция, да бъде фактор предвид 
въздействието на пандемията от COVID-19 и съпътстващата я криза. 
Икономическият спад в няколко икономически сектора е свързан сам по себе си с 
намаляване на емисиите на парникови газове, без да е необходима каквато и да било 
намеса чрез законодателно усилие. ЕС трябва първо да излезе от кризата, преди да 
внесе ново предизвикателство пред законодателството на ЕС в областта на 
изменението на климата.

Пандемията засегна селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.  
Съществуването на много земеделски стопани и селскостопански и хранително-
вкусови предприятия е застрашено и те имат бюджетни проблеми. Следователно 
налагането на допълнителни предизвикателства към тях ще доведе до повече фалити.

Изменение 33
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Наименование 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
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за установяване на рамката за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
2018/1999 (Европейски законодателен 
акт за климата)

установяване на рамката за рационална 
политика в областта на околната 
среда след кризата с коронавируса
(Промяната от регламент на 
директива се прилага в целия текст. 
Приемането на това изменение ще 
наложи съответните промени в 
целия текст.)

Or. en

Изменение 34
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Наименование 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на рамката за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата и за изменение на Регламент 
(ЕС) 2018/1999 (Европейски 
законодателен акт за климата)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на рамката за постигане 
на необратимо и постепенно 
намаляване на екологичния 
отпечатък на Съюза и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски 
законодателен акт за климата)

Or. fr

Изменение 35
Михал Виезик

Предложение за регламент
Наименование 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на рамката за постигане 

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за установяване на рамката за постигане 
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на неутралност по отношение на 
климата и за изменение на Регламент 
(ЕС) 2018/1999 (Европейски 
законодателен акт за климата)

на неутралност по отношение на 
климата и за изменение на Регламент 
(ЕС) 2018/1999 и Регламент (ЕС) 
2018/841 (Европейски законодателен акт 
за климата)

Or. en

Изменение 36
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение - 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Кризата с коронавируса 
предизвика извънредно положение в 
световен мащаб и икономическа 
рецесия с безпрецедентни размери. На 
този етап не е възможно да се 
направи разумна оценка на 
действителната степен, в която 
кризата с коронавируса е засегнала 
отделните държави членки и 
техните икономики. Поради това 
държавите – членки на ЕС, и 
институциите на ЕС трябва да 
преразгледат, да поставят под въпрос 
и ако е необходимо – да адаптират 
всички съществуващи политики. Това 
включва също така политиката на 
държавите – членки на ЕС, и 
институциите на ЕС в областта на 
околната среда, понастоящем 
известна като „политика в областта 
на климата“, която функционира въз 
основа на модели на най-лошите 
сценарии за бъдещето. Наложително 
е да се върнем към рационална 
политика в областта на околната 
среда, която – в хармония със 
съобразяването с природата – 
гарантира икономическо развитие, 
иновации и благоденствие и 
гарантира заетостта, сигурността 
на доставките и здравето на 
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гражданите. В този контекст следва да 
се има предвид, че в държавите – членки 
на ЕС, в които икономиките са 
напреднали, в момента състоянието на 
въздуха, на почвите и на водата, както и 
качеството на храната не са били 
толкова добри от векове, а очакваната 
продължителност на живота се 
увеличава непрекъснато.20aНасочената 
към хората разумна политика в областта 
на околната среда поддържа, а не 
разрушава рамката за социална пазарна 
икономика, която гарантира свобода на 
предприемачеството, конкуренцията и 
иновациите. Съответно проектът, 
първоначално озаглавен „Европейски 
законодателен акт в областта на 
климата“, следва да бъде преименуван 
на „Директива за установяване на 
рамката за рационална политика в 
областта на околната среда след 
кризата с коронавируса“, а нейните 
цели следва да бъдат адаптирани, 
както е посочено в 
постановителната част.
_________________
20a По данни на Евростат очакваната 
продължителност на живота в 
държавите – членки на ЕС (ЕС-27)  се е 
увеличила между 2002 г. и 2018 г. от 
77,7 на 81 години.

Or. en

Изменение 37
Силвия Лимер, Иван Давид

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, 

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“19, 
Комисията определи, в съответствие със 
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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.

своята гледна точка, нова стратегия за 
растеж, която цели да превърне Съюза в 
справедливо и процъфтяващо общество 
с модерна конкурентоспособна 
икономика, която използва ефективно 
ресурсите и която няма нетни емисии на 
парникови газове през 2050 г. и в която 
икономическият растеж не зависи от 
използването на ресурсите. 
Стратегията на Комисията обаче 
трябва да бъде преразгледана. В 
съобщенията на Комисията COM 
(2019)285 от 18.6.2019 г. и 
COM(2020)21 от 14.1.2020 г. самата 
Комисия посочва, че съгласно 
Споразумението от Париж 
постигането на целите до 2030 г. ще 
изисква допълнителни инвестиции в 
размер на 260 милиарда евро 
годишно20a, а затягането на целите 
по смисъла на т.нар. „Зелен пакт“ би 
изисквало още повече инвестиции, 
както е посочено по-долу: „Планът, 
обявен в рамките на Европейския 
зелен пакт, за повишаване на целта 
на ЕС за намаляване на емисиите на 
парникови газове за 2030 г. ще доведе 
до още по-големи нужди от 
инвестиции. В задълбочения анализ в 
подкрепа на дългосрочната 
стратегическа визия на Комисията за 
неутрална по отношение на климата 
икономика на ЕС вече беше посочено, 
че преходът към нисковъглеродна 
икономика може да изисква 
допълнителни инвестиции до 2% от 
БВП до 2040 г.  Може да се наложи 
темпото да бъде ускорено, за да се 
постигнат по-високи амбиции още до 
2030 г.“21a Освен това съгласно оценката 
на Комисията през 2020 г. в резултат на 
кризата с коронавируса икономическите 
резултати на държавите – членки на ЕС, 
ще спаднат  с поне 7%22a. Като се вземе 
предвид собствената оценка на 
Комисията, става ясно, че 
настоящата „политика в областта 
на климата“ ще стане финансово 
напълно неконтролируема. Освен 
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това Комисията 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.

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

19 Съобщение на Комисията — 
Европейският зелен пакт, COM(2019) 
640 final от 11 декември 2019 г.
20а Съобщение на Комисията – За 
обединени за действия в областта на 
Енергийния съюз и климата – Да 
положим

основите за успешен преход към 
чиста енергия, COM (2019)285 от 18 
юни 2019 г. и Съобщение на 
Комисията – План за инвестиции за 
устойчива Европа/План за 
инвестиции на Европейския зелен 
пакт, COM (2020)21 от 14 януари 
2020 г.
21а Съобщение на Комисията – План 
за инвестиции за устойчива 
Европа/План за инвестиции на 
Европейския зелен пакт, COM (2020) 
21 от 14 януари 2020 г.
22а Европейска икономическа прогноза, 
пролет 2020 г.

Or. en

Изменение 38
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

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 

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“19, Комисията 
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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.

определи нова стратегия за растеж, 
която цели да превърне Съюза в 
справедливо и процъфтяващо общество 
с модерна конкурентоспособна 
икономика, която използва ефективно 
ресурсите и която следва да няма нетни 
емисии на парникови газове през 2050 г. 
и в която икономическият растеж следва 
да 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, без да се излагат на риск 
растежът и заетостта. Същевременно 
този преход трябва да бъде справедлив 
и приобщаващ и да не допуска никой да 
бъде изоставен, в това число градските, 
селските, островните и планинските 
райони или общности.

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

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

Or. it

Изменение 39
Балаж Хидвеги

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 

(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 
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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.

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. Въпреки това този 
преход следва да гарантира 
балансиран подход по отношение на 
трите измерения на устойчивостта 
– социално, екологично и 
икономическо.

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

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

Or. en

Изменение 40
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

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 

(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 
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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.

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, преди всичко в селските 
и планинските райони и в най-
отдалечените райони. 

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

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

Or. fr

Изменение 41
Франц Богович, Херберт Дорфман, Марейд Макгинес

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 

(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 
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приобщаващ и да не допуска никой да 
бъде изоставен.

приобщаващ, като се обръща специално 
внимание на гражданите, които живеят 
в селски и отдалечени райони, така че да 
не се допуска никой да бъде изоставен.

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

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

Or. en

Изменение 42
Даниел Буда, Дан-Щефан Мотряну

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 и да не допуска никой да 
бъде изоставен, като се обръща 
специално внимание на селските 
райони.

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

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

Or. en

Изменение 43
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

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 и да не допуска никой да 
бъде изоставен, особено хората, които 
живеят в селски райони.

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

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

Or. en

Изменение 44



PE652.514v01-00 14/169 AM\1206211BG.docx

BG

Ан Сандер

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 и да не допуска никой да 
бъде изоставен, включително хората в 
селски райони.

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

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

Or. fr

Изменение 45
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В контекста на кризата, 
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предизвикана от пандемията на 
COVID-19, някои цели и 
инструменти, включени в 
Европейския зелен пакт, може да 
бъдат засегнати съществено. За тази 
цел Комисията следва периодично да 
изготвя доклад и подробна оценка на 
въздействието на икономическата 
криза върху целите на всички 
законодателни инициативи, 
произтичащи от Зеления пакт.

Or. es

Изменение 46
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) за 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб20 представя солидна 
научна основа за справяне с 
изменението на климата и показва 
необходимостта от активизиране на 
действията по климата. Той 
потвърждава, че емисиите на парникови 
газове трябва спешно да се намалят и че 
изменението на климата трябва да бъде 
ограничено до 1,5 °C, по-специално за 
да се намали вероятността от екстремни 
метеорологични събития. Докладът за 
глобална оценка на 
Междуправителствената научно-
политическа платформа за 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) за 
2019 г.21 показа наличието на ерозия на 

(2) Важно е да се подчертае, че 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) изпълнява 
собствената си политическа програма. 
Това може да се види, например, в 
специалния доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата за въздействието 
на глобалното затопляне с 1,5 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб20. Съгласно този доклад 
емисиите на парникови газове трябва 
спешно да се намалят, за да се ограничи 
повишаването на температурата до 
1,5 °C и да се намали вероятността от 
екстремни метеорологични явления. 
Тези заключения бяха поставени под 
въпрос от Европейската декларация за 
климата от 18 октомври 2019 г., 
подписана от над 500 учени21a, които не 
считат, че е налице извънредна ситуация 
в областта на климата като обявената от 
Европейския парламент на 28 октомври 
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биологичното разнообразие в световен 
мащаб, като третият най-важен фактор 
за загубата на биологично разнообразие 
е изменението на климата22.

2019 г.22a Докладът за глобална оценка 
на Междуправителствената научно-
политическа платформа за 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) за 
2019 г.21 на свой ред отбелязва 
наличието на ерозия на биологичното 
разнообразие в световен мащаб, като в 
съответствие с него третият най-важен 
фактор за загубата на биологично 
разнообразие е изменението на 
климата22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 
1,5 °C,  Специален доклад относно 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5°C спрямо нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, в контекста на 
засилването на глобалния отговор на 
опасността от изменението на климата, 
укрепването на устойчивото развитие и 
на усилията за изкореняване на 
бедността. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (редактори)].

20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 
1,5 °C, Специален доклад относно 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5°C спрямо нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, в контекста на 
засилването на глобалния отговор на 
опасността от изменението на климата, 
укрепването на устойчивото развитие и 
на усилията за изкореняване на 
бедността. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (редактори)].

21 IPBES 2019 г.: Глобална оценка на 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги.

21 IPBES 2019 г.: Глобална оценка на 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги.
21a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

22 Европейска агенция за околна среда, 
„Европейската околна среда —
състояние и перспективи за 2020 г.“ 
(Люксембург:, Служба за публикации на 
ЕС, 2019 г.).

22 Европейска агенция за околна среда, 
„Европейската околна среда — 
състояние и перспективи за 2020 г.“ 
(Люксембург:, Служба за публикации на 
ЕС, 2019 г.).
22a P9_TA(2019)0078 Резолюция на 
Европейския парламент от 28 
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ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата 
и околната среда (2019/2930(RSP))

Or. en

Изменение 47
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) за 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб20 представя солидна 
научна основа за справяне с 
изменението на климата и показва 
необходимостта от активизиране на 
действията по климата. Той 
потвърждава, че емисиите на парникови 
газове трябва спешно да се намалят и че 
изменението на климата трябва да бъде 
ограничено до 1,5 °C, по-специално за 
да се намали вероятността от екстремни 
метеорологични събития. Докладът за 
глобална оценка на 
Междуправителствената научно-
политическа платформа за 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) за 
2019 г.21 показа наличието на ерозия на 
биологичното разнообразие в световен 
мащаб, като третият най-важен фактор 
за загубата на биологично разнообразие 
е изменението на климата22.

(2) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) за 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб20 представя солидна 
научна основа за справяне с 
изменението на климата и показва 
необходимостта от активизиране на 
действията по климата. Той 
потвърждава, че емисиите на парникови 
газове трябва спешно да се намалят и че 
изменението на климата трябва да бъде 
ограничено до 1,5 °C, по-специално за 
да се намали вероятността от екстремни 
метеорологични събития. Докладът за 
глобална оценка на 
Междуправителствената научно-
политическа платформа за 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) за 
2019 г.21 подчерта, че устойчивото 
използване на природата ще бъде от 
жизненоважно значение за адаптирането 
към опасната антропогенна намеса в 
климатичната система и смекчаването 
на последиците от нея и посочи 
наличието на ерозия на биологичното 
разнообразие в световен мащаб като 
третият най-важен фактор за загубата на 
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биологично разнообразие е изменението 
на климата22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 
1,5 °C, Специален доклад относно 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5°C спрямо нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, в контекста на 
засилването на глобалния отговор на 
опасността от изменението на климата, 
укрепването на устойчивото развитие и 
на усилията за изкореняване на 
бедността. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (редактори)].

20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 
1,5 °C, Специален доклад относно 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5°C спрямо нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, в контекста на 
засилването на глобалния отговор на 
опасността от изменението на климата, 
укрепването на устойчивото развитие и 
на усилията за изкореняване на 
бедността. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (редактори)].

21 IPBES 2019 г.: Глобална оценка на 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги.

21 IPBES 2019 г.: Глобална оценка на 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги.

22 Европейска агенция за околна среда, 
„Европейската околна среда —
състояние и перспективи за 2020 г.“ 
(Люксембург:, Служба за публикации на 
ЕС, 2019 г.).

22 Европейска агенция за околна среда, 
„Европейската околна среда — 
състояние и перспективи за 2020 г.“ 
(Люксембург:, Служба за публикации на 
ЕС, 2019 г.).

Or. en

Изменение 48
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) за 
въздействието на глобалното затопляне 

(2) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) за 
въздействието на глобалното затопляне 
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с 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб20 представя солидна 
научна основа за справяне с 
изменението на климата и показва 
необходимостта от активизиране на 
действията по климата. Той 
потвърждава, че емисиите на парникови 
газове трябва спешно да се намалят и че 
изменението на климата трябва да бъде 
ограничено до 1,5 °C, по-специално за 
да се намали вероятността от екстремни 
метеорологични събития. Докладът за 
глобална оценка на 
Междуправителствената научно-
политическа платформа за 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) за 
2019 г.21 показа наличието на ерозия на 
биологичното разнообразие в световен 
мащаб, като третият най-важен фактор 
за загубата на биологично разнообразие 
е изменението на климата22.

с 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб20 представя солидна 
научна основа за справяне с 
изменението на климата и показва 
необходимостта от активизиране на 
действията по климата. Той 
потвърждава, че емисиите на парникови 
газове трябва спешно да се намалят и че 
изменението на климата трябва да бъде 
ограничено до 1,5 °C, по-специално за 
да се намали вероятността от екстремни 
метеорологични събития. Докладът за 
глобална оценка на 
Междуправителствената научно-
политическа платформа за 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги (IPBES) за 
2019 г.21 показа наличието на ерозия на 
биологичното разнообразие в световен 
мащаб, като третият най-важен фактор 
за загубата на биологично разнообразие 
и екосистеми е изменението на 
климата22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 
1,5 °C, Специален доклад относно 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5°C спрямо нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, в контекста на 
засилването на глобалния отговор на 
опасността от изменението на климата, 
укрепването на устойчивото развитие и 
на усилията за изкореняване на 
бедността. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (редактори)].

20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 
1,5 °C, Специален доклад относно 
въздействието на глобалното затопляне 
с 1,5°C спрямо нивата от 
прединдустриалния период и 
свързаните с него траектории на 
емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, в контекста на 
засилването на глобалния отговор на 
опасността от изменението на климата, 
укрепването на устойчивото развитие и 
на усилията за изкореняване на 
бедността. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (редактори)].

21 IPBES 2019 г.: Глобална оценка на 21 IPBES 2019 г.: Глобална оценка на 
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биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги.

биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги.

22 Европейска агенция за околна среда, 
„Европейската околна среда — 
състояние и перспективи за 2020 г.“ 
(Люксембург:, Служба за публикации на 
ЕС, 2019 г.).

22 Европейска агенция за околна среда, 
„Европейската околна среда — 
състояние и перспективи за 2020 г.“ 
(Люксембург:, Служба за публикации на 
ЕС, 2019 г.).

Or. en

Изменение 49
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Уравнението на Kaya, 
използвано от 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) за 
оценка на развитието на емисиите на 
CO2, показва ясно, че емисиите на 
CO2 зависят от средните стойности 
на жизнения стандарт, енергийната 
интензивност на БВП и 
съдържанието на CO2 в енергията. 
Не е реалистично да се разчита 
единствено на намаляването на 
енергийната интензивност или на 
съдържанието на CO2 в енергията, за 
да се постигне така наречената 
„неутралност по отношение на 
климата“, което означава, че тази 
цел би изисквала значително 
намаляване на БВП.

Or. en

Изменение 50
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
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Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Една определена дългосрочна 
цел ще има решаващ принос към 
промените в икономиката и 
обществото, заетостта, растежа и 
постигането на целите на ООН за 
устойчиво развитие, както и към 
справедливия и икономически 
ефективен напредък към целта по 
отношение на температурата на 
Парижкото споразумение от 2015 г. 
относно изменението на климата 
след 21-вата конференция на 
страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата 
(„Парижкото споразумение“).

заличава се

Or. en

Изменение 51
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Една определена дългосрочна 
цел ще има решаващ принос към 
промените в икономиката и обществото, 
заетостта, растежа и постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
както и към справедливия и 
икономически ефективен напредък към 
целта по отношение на температурата 
на Парижкото споразумение от 2015 г. 
относно изменението на климата след 
21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата („Парижкото 
споразумение“).

(3) Една определена дългосрочна 
цел ще има решаващ принос към 
промените в икономиката и обществото, 
заетостта, растежа и постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
както и към осигуряването на 
справедлив и икономически ефективен 
преход към целта по отношение на 
температурата на Парижкото 
споразумение от 2015 г. относно 
изменението на климата след 21-вата 
конференция на страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата („Парижкото споразумение“).

Or. en
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Изменение 52
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Една определена дългосрочна 
цел ще има решаващ принос към 
промените в икономиката и обществото, 
заетостта, растежа и постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
както и към справедливия и 
икономически ефективен напредък към 
целта по отношение на температурата 
на Парижкото споразумение от 2015 г. 
относно изменението на климата след 
21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата („Парижкото 
споразумение“).

(3) Една определена дългосрочна 
цел ще има решаващ принос към 
промените в икономиката и обществото, 
поддържането и създаването на заетост, 
растежа и постигането на целите на 
ООН за устойчиво развитие, както и към 
справедливия и икономически 
ефективен напредък към целта по 
отношение на температурата на 
Парижкото споразумение от 2015 г. 
относно изменението на климата след 
21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата („Парижкото 
споразумение“).

Or. fr

Изменение 53
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 

(4) Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата („Парижкото 
споразумение“) беше подписана от 
държавите – членки на ЕС, и ЕС като 
наднационална организация, и в 
резултат на това и на национално 
определените приноси, представени в 
този контекст, тя има обвързваща сила, 
която е отразена, наред с другото, в 
Регламент (ЕС) 2018/1999.С Парижкото 
споразумение се определя дългосрочна 
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привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

цел за ограничаване на глобалното 
затопляне до значително по-малко от 
2 °C над нивата от прединдустриалния 
период и за полагане на усилия то да се 
задържи до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, 
независимо от научните дискусии, 
включващи различни възгледи относно 
причините за изменението на 
климата24. Изискването на Парижкото 
споразумение да се използват 
финансови потоци за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
съгласуването им с устойчиво на 
климатичните изменения развитие25 
трябва да бъде заменено с рационална 
политика в областта на околната среда, 
основана по-специално на 
приспособяването към изменението на 
климата, което продължава вече от 
милиони години.

_________________ _________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 54
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за  полагане 
на усилия за ограничаване на 
глобалното затопляне до 1,5 °C над 
нивата от прединдустриалния период23 
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за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

и се подчертава значението на 
адаптирането към неблагоприятните 
последици от изменението на климата24, 
особено в селското стопанство, където 
трябва да се прилагат агроекологични 
решения, не само за смекчаване на 
изменението на климата и за адаптиране 
към него, но и за поддържане на 
производителността и рентабилността, 
като същевременно се укрепват 
устойчивостта и продоволствената 
сигурност в ЕС, както и на 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25. Като обща рамка за Съюза, 
която да поеме полагащия му се дял 
от глобалните усилия за ограничаване 
на покачването на световната 
температура до 1,5 °C, Европейският 
законодателен акт за климата следва 
да гарантира, че както Съюзът, така 
и държавите членки допринасят 
пълноценно за постигането на тези 
три дългосрочни цели на Парижкото 
споразумение.

_________________ _________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Обосновка

Агроекологичните селскостопански технологии включват подходи, които се 
характеризират с високо биологично разнообразие и липса на монокултури и които, 
наред с другото, включват усвояването на въглерод в процеса на формиране на 
почвата: микрофлората в почвата използва органична материя и въглерод от  
коренови ексудати, така че частиците почва се покриват с хумус (сложни дълги 
въглеводородни вериги). По този начин културите са по-устойчиви на екстремните 
метеорологични условия: корените им са по-дълги и в по-дълбоки, добре дренирани 
горни почвени слоеве. Рецензираните от експерти мета-проучвания показват, че 
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агроекологичните селскостопански технологии са по-продуктивни и по-рентабилни. 
Вж. J.D. van der Ploeg et al, 2019, Economic potential of agroecology: Empirical evidence 
from Europe.

Изменение 55
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24, които 
засягат стратегически сектори, като 
селското стопанство и 
хранителните системи, и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

_________________ _________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 56
Ан Сандер
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 чрез 
повишаване на нашата устойчивост по 
начин, който не застрашава 
производството на храни  и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

_________________ _________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

Or. fr

Изменение 57
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
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ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24, без да се 
излага на риск  или застрашава 
производството на храни и целият 
сектор на селското стопанство, и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

_________________ _________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

Or. it

Изменение 58
Балаж Хидвеги

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
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изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25 по начин, който не 
застрашава продоволствената 
сигурност.

_________________ _________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Обосновка

В Парижкото споразумение се признава основният приоритет на гарантирането на 
продоволствената сигурност. Кризите с  COVID-19 показва, че селското стопанство 
е стратегически сектор, който осигурява продоволствена сигурност за нашите 
граждани.

Изменение 59
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата по начин, който 
не застрашава производството на храни, 
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съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

24 и привеждането на финансовите 
потоци в съответствие с целта за 
постигане на ниски емисии на 
парникови газове и устойчиво на 
климатичните изменения развитие25.

_________________ _________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 60
Франц Богович, Херберт Дорфман, Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата по начин, който 
не застрашава производството на храни, 
24 и привеждането на финансовите 
потоци в съответствие с целта за 
постигане на ниски емисии на 
парникови газове и устойчиво на 
климатичните изменения развитие25.

_________________ _________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
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Парижкото споразумение. Парижкото споразумение.
25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 61
Дан-Щефан Мотряну, Франц Богович, Ан Сандер, Михаела Шойдрова, Асим 
Адемов, Михал Виезик, Алвару Амару

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25.

(4) С Парижкото споразумение се 
определя дългосрочна цел за 
ограничаване на глобалното затопляне 
до значително по-малко от 2 °C над 
нивата от прединдустриалния период и 
за полагане на усилия то да се задържи 
до 1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период23, и се 
подчертава значението на адаптирането 
към неблагоприятните последици от 
изменението на климата24 и 
привеждането на финансовите потоци в 
съответствие с целта за постигане на 
ниски емисии на парникови газове и 
устойчиво на климатичните изменения 
развитие25. Освен това изменението на 
климата и глобалното повишаване на 
температурата в Европейския съюз 
през последните години показват 
нарастваща уязвимост към 
опустиняване.

_________________ _________________
23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

23 Член 2, параграф 1, буква a) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

24 Член 2, параграф, 1, буква б) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.

25 Член 2, параграф 1, буква в) от 
Парижкото споразумение.
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Or. en

Обосновка

Опустиняването в Европейския съюз е нарастваща заплаха, която е посочена и в 
Доклад № 33/2018 на Европейската сметна палата.

Изменение 62
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Действията в областта на 
климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, продоволствените системи, 
целостта на екосистемите и на 
биологичното разнообразие от 
заплахата от изменение на климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
постигане на целите на Парижкото 
споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на обществото към изменението на 
климата.

(5) До момента така наречените 
действия в областта на климата на 
държавите членки и на Съюза се 
основават на предположението, че е 
възможно климатът да бъде „защитен“, 
като легитимните и необходими 
действия срещу замърсяването на 
околната среда често се смесват или 
отъждествяват със „защитата“ на 
климата. Тези действия следва да имат 
за цел да защитят обществото, 
гражданите, здравето, продоволствените 
системи, целостта на екосистемите и на 
биологичното разнообразие чрез 
разпространението на благосъстояние, 
просперитет и икономическото 
развитие, като се увеличава капацитетът 
им за адаптиране към изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 63
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Действията в областта на (5) Действията в областта на 
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климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, продоволствените системи, 
целостта на екосистемите и на 
биологичното разнообразие от 
заплахата от изменение на климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
постигане на целите на Парижкото 
споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на обществото към изменението на 
климата.

климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, селското стопанство и 
продоволствените системи на Съюза, 
целостта на екосистемите и на 
биологичното разнообразие от 
заплахата от изменение на климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
постигане на целите на Парижкото 
споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на обществото към изменението на 
климата. С подходящата финансова и 
технологична подкрепа секторите на 
селското и горското стопанство са 
неразделна част от решението за 
постигане на целите на Съюза, 
включително чрез техния капацитет 
да поглъщат CO2.

Or. fr

Изменение 64
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Действията в областта на 
климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, продоволствените системи, 
целостта на екосистемите и на 
биологичното разнообразие от 
заплахата от изменение на климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
постигане на целите на Парижкото 

(5) Действията в областта на 
климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, продоволствените системи, 
селските райони, горското стопанство, 
целостта на екосистемите и на 
биологичното разнообразие от 
заплахата от изменение на климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
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споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на обществото към изменението на 
климата.

постигане на целите на Парижкото 
споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на обществото към изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 65
Франц Богович, Херберт Дорфман, Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Действията в областта на 
климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, продоволствените системи, 
целостта на екосистемите и на 
биологичното разнообразие от 
заплахата от изменение на климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
постигане на целите на Парижкото 
споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на обществото към изменението на 
климата.

(5) Действията в областта на 
климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, селското стопанство и 
продоволствените системи, целостта на 
екосистемите и на биологичното 
разнообразие от заплахата от изменение 
на климата в контекста на програмата за 
устойчиво развитие за 2030 г. и в 
стремежа за постигане на целите на 
Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално просперитета в 
рамките на глобалните ограничения, да 
засилят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта на обществото към 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 66
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)



PE652.514v01-00 34/169 AM\1206211BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Трябва да се търсят 
синергичните ефекти между 
различните цели. За тази цел важни 
зони, представляващи богати на 
въглерод екосистеми — например 
вековни гори и девствени гори, 
торфища, пасища, влажни зони, 
мангрови гори и подводни ливади, 
следва да бъдат обект на строга 
защита.1a Действията на ЕС за 
намаляване на емисиите не следва да 
водят нито до обезлесяване, нито до 
докладване на по-високи емисии от 
земеползването в рамките на 
РКООНИК, нито от третите държави, 
нито от държавите – членки на ЕС, и 
следва да се предложи конкретна цел за 
нетните поглъщания от естествени 
поглътители на въглерод.

_________________
1а Стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие Да осигурим полагащото 
се място на природата в нашия 
живот (COM(2020)380 final)

Or. en

Изменение 67
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Действията на ЕС в областта 
на климата следва да имат за цел 
поддържането на икономическата 
жизнеспособност на стратегически 
сектори. Гарантирането на 
производството и сигурността на 
храните в сътрудничество с 
държавите членки представлява един 
от приоритетите на Съюза. До 1 
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януари 2021 г. Комисията следва да 
представи подробна оценка на 
въздействието на европейския 
законодателен акт за климата върху 
устойчивостта и 
конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор на ЕС.

Or. es

Изменение 68
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на устойчивост по 
отношение на климата следва да бъде 
цел за всички държави членки. 
Цифровата трансформация, 
технологичните иновации и 
научноизследователската и развойната 
дейност също са важна движеща сила за 
постигане на целта за устойчивост по 
отношение на климата.

Or. en

Изменение 69
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически сектори 
и въз основа на принципа „замърсителят 
плаща“. Освен това не следва да се 
подкопават сигурността, предлагането и 
достъпността на енергийната система. 
Цифровата трансформация, 
технологичните иновации и 
научноизследователската и развойната 
дейност също са важна движеща сила за 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата.

Or. it

Изменение 70
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на целите на 
Парижкото споразумение, по-специално 
чрез постигане на нулеви нетни емисии 
на парникови газове най-късно до 
2040 г.,  налага всички икономически 
сектори бързо да намалят своите емисии 
почти до нула. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Трансформацията и 
декарбонизацията на транспортните и 
хранителните системи на Съюза и на 
неговите енергоснабдяване и 
промишленост, както и цифровата 
трансформация, технологичните 
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иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

По-специално високите емисии в 
секторите на селското и горското 
стопанство включват преки и 
непреки промени в земеползването, 
които унищожават въглеродни 
поглътители в резултат на 
интегрирано обезлесяване, свързано 
със соята, използвана за хранене на 
добитъка в Съюза, и палмовото масло 
или дървесината, използвани за 
производство на енергия в Съюза. 
Въпреки че някои емисии на 
парникови газове от 
селскостопанския сектор са 
неизбежни, Съюзът следва, доколкото 
е възможно, да намали своя 
отпечатък, свързан с емисиите на 
парникови газове, като адаптира 
мащаба на своя сектор на 
животновъдството, да се адаптира 
към наличните ресурси от местно 
отглеждани фуражни култури и 
пасища и към нуждите на 
продоволствената сигурност на 
Съюза.
Съюзът и държавите членки ще 
трябва да приемат амбициозни и 
съгласувани нормативни уредби, за да 
гарантират приноса на всички 
сектори на икономиката към целите 
на Съюза в областта на климата. 
Всички интегрирани технически 
решения трябва да бъдат устойчиви 
и да спазват принципа на 
предпазливост, без да имат 
отрицателни социални или 
екологични последици или да създават 
зависимост от определени суровини 
или финансови средства.

Or. en
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Изменение 71
Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата. 
Специално внимание следва да се 
обърне и на замяната на изкопаемите 
материали с по-висок въглероден 
интензитет с възобновяеми и 
биологични материали, добивани от 
горското и селското стопанство – два 
сектора, функциониращи както като 
източници на емисии на въглерод, 
така и като въглеродни поглътители, 
както и с материали с ниски 
въглеродни емисии.

Or. en

Обосновка

Замяната на материалите с по-висок въглероден интензитет с възобновяеми 
материали, материали на биологична основа и нисковъглеродни материали е от 
решаващо значение за постигането на неутралност по отношение на климата. 
Материалите и произведените продукти представляват 23% от емисиите на CO2, 
дължащи се на вътрешното крайно търсене на продукти. Тъй като вътрешното 
крайно търсене на продукти представлява 77% от общия въглероден отпечатък на 
ЕС-27, материалите и произведените продукти съставляват почти една пета от 
общите емисии на CO2 на ЕС-27.
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Изменение 72
Петри Сарвама

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата. 
Секторите на селското и горското 
стопанство също трябва да се 
разглеждат като важни фактори за 
постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата и прехода към устойчива 
кръгова икономика.

Or. en

Изменение 73
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
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сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата. 
Освен това секторите не селското и 
горското стопанство следва да се 
считат за първостепенни и важни, 
тъй като те също така поглъщат 
въглерод.

Or. it

Изменение 74
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори, включително селското 
стопанство, което е едновременно 
източник на емисии на въглерод и 
въглероден поглътител, за да се намалят 
техните емисии. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
изцяло основана на възобновяемите 
източници, устойчива, достъпна и 
сигурна енергийна система, която 
разчита на добре функциониращ 
вътрешен енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации, екологичното земеделие и 
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научноизследователската и развойната 
дейност също са важна движеща сила за 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата.

Or. en

Изменение 75
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, а 
така също приоритет при изготвянето на 
законодателството, свързано със 
стратегията „От фермата до трапезата“ и 
стратегията за биологичното 
разнообразие до 2030 г.

Or. es

Изменение 76
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори, като особено внимание се 
отделя на намаляването на емисиите от 
изкопаеми горива. Предвид значението 
на производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

Or. en

Изменение 77
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да изисква 
принос от всички икономически 
сектори. Предвид значението на 
производството и потреблението на 
енергия за емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
устойчива, достъпна и сигурна 
енергийна система, която разчита на 
добре функциониращ вътрешен 
енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, по-широкият достъп до 
технологичните иновации и 
научноизследователската и развойната 
дейност също са важна движеща сила за 
постигане на целта за неутралност по 
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отношение на климата.

Or. en

Изменение 78
Франц Богович, Херберт Дорфман, Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се осигури повече яснота, 
Комисията следва да представи 
определение за естествените и други 
поглътители на въглерод.

Or. en

Изменение 79
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съюзът провежда амбициозна 
политика за действия във връзка с 
климата и е въвел регулаторна рамка за 
постигане на своята цел за намаляване 
на емисиите на парникови газове до 
2030 г. Законодателството за 
изпълнение на тази цел се състои, наред 
с другото, от Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета26, с 
която се установява схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Съюза, Регламент (ЕС) 
2018/842 на Европейския парламент и 
на Съвета27, с който бяха въведени 
национални цели за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2030 г. 
и Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета28, с 

(7) Държавите членки и Съюзът са 
въвели регулаторна рамка за постигане 
на целта на Съюза за намаляване на 
емисиите на  парникови газове до 
2030 г. въз основа на ангажиментите, 
поети по силата на Парижкото 
споразумение . Законодателството за 
изпълнение на тази цел се състои, наред 
с другото, от Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета26, с 
която се установява схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Съюза, Регламент (ЕС) 
2018/842 на Европейския парламент и 
на Съвета27, с който бяха въведени 
национални цели за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2030 г. 
и Регламент (ЕС) 2018/841 на 
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който от държавите членки се изисква 
да балансират емисиите и поглъщанията 
на парникови газове от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство.

Европейския парламент и на Съвета28, с 
който от държавите членки се изисква 
да балансират емисиите и поглъщанията 
на парникови газове от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство.

_________________ _________________
26 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
система за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на Съюза 
и за изменение на Директива 96/61/ЕО 
на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

26 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
система за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на Съюза 
и за изменение на Директива 96/61/ЕО 
на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

27 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26).

27 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26).

28 Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
рамката в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 525/2013 и 
Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 1).

28 Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
рамката в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 525/2013 и 
Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 80
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съюзът провежда амбициозна 
политика за действия във връзка с 
климата и е въвел регулаторна рамка за 
постигане на своята цел за намаляване 
на емисиите на парникови газове до 
2030 г. Законодателството за 
изпълнение на тази цел се състои, наред 
с другото, от Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета26, с 
която се установява схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Съюза, Регламент (ЕС) 
2018/842 на Европейския парламент и 
на Съвета27, с който бяха въведени 
национални цели за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2030 г. 
и Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета28, с 
който от държавите членки се изисква 
да балансират емисиите и поглъщанията 
на парникови газове от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство.

(7) Съюзът провежда амбициозна 
политика за действия във връзка с 
климата и е въвел регулаторна рамка за 
постигане на своята цел за намаляване 
на емисиите на парникови газове до 
2030 г. Законодателството за 
изпълнение на тази цел се състои, наред 
с другото, от Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета26, с 
която се установява схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Съюза, Регламент (ЕС) 
2018/842 на Европейския парламент и 
на Съвета27, с който бяха въведени 
национални цели за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2030 г. 
и Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета28, с 
който от държавите членки се изисква 
да балансират емисиите и поглъщанията 
на парникови газове от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство. Най-късно до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да 
преразгледа това законодателство, 
заедно с цялото съответно секторно 
законодателство, както и външната 
дейност на Съюза и бюджета на 
Съюза, за да се вземат предвид 
бюджетът на Съюза за емисиите на 
парникови газове, повишената цел на 
Съюза в областта на климата за 
2030 г. и целта за нулеви нетни 
емисии на парникови газове, залегнала 
в настоящия регламент.

_________________ _________________
26 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
система за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на Съюза 
и за изменение на Директива 96/61/ЕО 
на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 

26 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
система за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на Съюза 
и за изменение на Директива 96/61/ЕО 
на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
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стр. 32). стр. 32).
27 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26).

27 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26).

28 Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
рамката в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 525/2013 и 
Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 1).

28 Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
рамката в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 525/2013 и 
Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 81
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съюзът провежда амбициозна 
политика за действия във връзка с 
климата и е въвел регулаторна рамка за 
постигане на своята цел за намаляване 
на емисиите на парникови газове до 
2030 г. Законодателството за 
изпълнение на тази цел се състои, наред 
с другото, от Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета26, с 
която се установява схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 

(7) Съюзът провежда политика за 
действия във връзка с климата и е въвел 
регулаторна рамка за постигане на 
своята цел за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г. 
Законодателството за изпълнение на 
тази цел се състои, наред с другото, от 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета26, с която се 
установява схема за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове в рамките 
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рамките на Съюза, Регламент (ЕС) 
2018/842 на Европейския парламент и 
на Съвета27, с който бяха въведени 
национални цели за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2030 г. 
и Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета28, с 
който от държавите членки се изисква 
да балансират емисиите и поглъщанията 
на парникови газове от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство.

на Съюза, Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета27, с 
който бяха въведени национални цели 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г. и Регламент 
(ЕС) 2018/841 на Европейския 
парламент и на Съвета28, с който от 
държавите членки се изисква да 
балансират емисиите и поглъщанията на 
парникови газове от земеползването, 
промените в земеползването и горското 
стопанство.

_________________ _________________
26 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
система за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на Съюза 
и за изменение на Директива 96/61/ЕО 
на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

26 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
система за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на Съюза 
и за изменение на Директива 96/61/ЕО 
на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

27 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26).

27 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26).

28 Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
рамката в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 525/2013 и 
Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 1).

28 Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в 
рамката в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 525/2013 и 
Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 1).

Or. en
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Изменение 82
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Освен това в съобщението си 
от 28 ноември 2018 г., озаглавено 
„Чиста планета за всички: 
европейска стратегическа 
дългосрочна визия за просперираща, 
модерна, конкурентоспособна и 
неутрална по отношение на климата 
икономика“ Комисията представи 
концепция за постигане на нулеви 
нетни емисии на парникови газове в 
Съюза до 2050 г. чрез социално 
справедлив и икономически ефективен 
преход.

заличава се

Or. en

Изменение 83
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Освен това в съобщението си от 
28 ноември 2018 г., озаглавено „Чиста 
планета за всички: европейска 
стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по 
отношение на климата икономика“ 
Комисията представи концепция за 
постигане на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза до 2050 г. 
чрез социално справедлив и 
икономически ефективен преход.

(8) Освен това в съобщението си от 
28 ноември 2018 г., озаглавено „Чиста 
планета за всички: европейска 
стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по 
отношение на климата икономика“ 
Комисията представи концепция за 
постигане на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза до 2050 г. 
чрез социално справедлив и 
икономически ефективен преход. В 
този контекст, ако световното 
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население предстои да се увеличи с 
30% до 2050 г., селскостопанският 
сектор ще играе решаваща роля, като 
предоставя достатъчно храни, за да 
се избегне евентуална криза.

Or. en

Изменение 84
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“29 Съюзът също така 
се стреми към амбициозна програма за 
декарбонизация в изграждането на 
солиден енергиен съюз, по-специално 
като определя цели за 2030 г. за 
енергийна ефективност и използване на 
енергия от възобновяеми източници в 
Директива 2012/27/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета30, Директива 
(ЕС) 2018/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и чрез 
засилване на съответните законодателни 
мерки, включително в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета32.

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“29 Съюзът също така 
се стреми към амбициозна програма за 
декарбонизация в изграждането на 
солиден енергиен съюз, по-специално 
като определя цели за 2030 г. за 
енергийна ефективност и използване на 
енергия от възобновяеми източници в 
Директива 2012/27/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета30, Директива 
(ЕС) 2018/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и чрез 
засилване на съответните законодателни 
мерки, включително в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета32.

_________________ _________________
29 СОМ(2016) 860 final, 30 ноември 
2016 г.

29 СОМ(2016) 860 final, 30 ноември 
2016 г.

30 Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

30 Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

31 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

31 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

32 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стp. 13).

32 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 85
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“29 Съюзът също така 
се стреми към амбициозна програма за 
декарбонизация в изграждането на 
солиден енергиен съюз, по-специално 
като определя цели за 2030 г. за 
енергийна ефективност и използване на 
енергия от възобновяеми източници в 
Директива 2012/27/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета30, Директива 
(ЕС) 2018/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и чрез 
засилване на съответните законодателни 
мерки, включително в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета32.

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“29 Съюзът също така 
се стреми към амбициозна програма за 
декарбонизация в изграждането на 
солиден енергиен съюз, по-специално 
като определя цели за 2030 г. за 
енергийна ефективност и използване на 
енергия от възобновяеми източници в 
Директива 2012/27/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета30, Директива 
(ЕС) 2018/2001на Европейския 
парламент и на Съвета31 , както и чрез 
засилване на съответните законодателни 
мерки, включително в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета32. Най-късно до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да 
преразгледа това законодателство, за 
да отрази повишените амбиции на 
Съюза в областта на климата, 
залегнали в настоящия регламент.

_________________ _________________
29 СОМ(2016) 860 final, 30 ноември 
2016 г.

29 СОМ(2016) 860 final, 30 ноември 
2016 г.
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30 Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

30 Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

31 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

31 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

32 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стp. 13).

32 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 86
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“29 Съюзът също така 
се стреми към амбициозна програма за 
декарбонизация в изграждането на 
солиден енергиен съюз, по-специално 
като определя цели за 2030 г. за 
енергийна ефективност и използване на 
енергия от възобновяеми източници в 
Директива 2012/27/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета30, Директива 
(ЕС) 2018/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и чрез 
засилване на съответните законодателни 
мерки, включително в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета32.

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за 
всички европейци“29 Съюзът също така 
се стреми към програма за 
декарбонизация в изграждането на 
солиден енергиен съюз, по-специално 
като определя цели за 2030 г. за 
енергийна ефективност и използване на 
енергия от възобновяеми източници в 
Директива 2012/27/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета30, Директива 
(ЕС) 2018/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета31, както и чрез 
засилване на съответните законодателни 
мерки, включително в Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета32.
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_________________ _________________
29 СОМ(2016) 860 final, 30 ноември 
2016 г.

29 СОМ(2016) 860 final, 30 ноември 
2016 г.

30 Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

30 Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
енергийната ефективност, за изменение 
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 
2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

31 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

31 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

32 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стp. 13).

32 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 87
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

(10) Съюзът, представляван от 
Комисията, се стреми да се превърне в 
световен лидер в прехода към 
неутралност по отношение на климата и 
обявява винаги, когато е възможно, че е 
решен да спомогне за повишаване на 
глобалните амбиции и за укрепване на 
глобалните действия в отговор на 
климатичните промени, като използва 
всички средства, с които разполага, 
включително дипломацията по 
въпросите на климата. Но досега 
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Съюзът действително е най-
напредналата сила в процеса на 
самоунищожение на своята 
икономика, което води до необратима 
загуба на конкурентоспособност в 
световен мащаб, както стана ясно 
неотдавна, по време на кризата, 
свързана с COVID-19.

Or. en

Изменение 88
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

(10) Съюзът би искал да бъде 
световен лидер в прехода към 
неутралност по отношение на климата и 
е решен да използва всички 
инструменти, с които разполага, без да 
излага на риск развитието и 
икономическия растеж на Съюза и 
преди всичко, без да възпрепятства 
растежа в сектора на селското 
стопанство.

Or. it

Изменение 89
Балаж Хидвеги

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 

(10) Съюзът е отговорен само за 9% 
от световните емисии на парникови 
газове, но вече е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
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отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата, тъй като 
усилията ще пожънат успех само ако 
останалата част от света постигне 
значителен напредък.

Or. en

Изменение 90
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата и 
прекратяването на политиката си на 
свободна търговия. Той се ангажира 
също така да преразгледа 
съществуващите търговски 
споразумения, включително 
споразуменията с Индонезия, 
Виетнам, Канада, Мексико, Меркосур, 
Австралия и Нова Зеландия, за да 
изключи селскостопански продукти 
от приложното им поле. 

Or. fr

Изменение 91
Ерик Андрийо
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата и търговската 
си политика. С цел да избегне 
явлението „вносно замърсяване“ и да 
повиши производствените стандарти 
на своите търговски партньори, 
Съюзът адаптира своята търговска 
политика, за да въведе механизъм за 
гранична компенсация, особено по 
отношение на въглерода. Своите 
принципи той защитава и на 
многостранни форуми и ги представя 
осезаемо в двустранните търговски 
споразумения, където достъпът до 
европейския пазар трябва винаги да 
бъде обвързан с повишаване на 
производствените стандарти.

Or. fr

Изменение 92
Франц Богович, Херберт Дорфман, Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
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използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата. За да 
постигне тези цели, Съюзът следва да 
настоява всички негови 
международни търговски партньори 
да спазват неговите високи 
екологични производствени 
стандарти във всички сектори, като 
специален акцент се поставя върху 
селското стопанство.

Or. en

Изменение 93
Петри Сарвама

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата и външната 
дейност в областта на климата, за да 
подкрепи мобилизирането на 
финансирането на борбата с 
изменението на климата в световен 
мащаб за всички сектори, по-специално 
за селското стопанство в развиващите се 
страни, които страдат от липса на 
достъп до такова финансиране на 
борбата с изменението на климата.

Or. en

Изменение 94
Даниел Буда
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата, както и 
сходни стандарти при внос, в 
съответствие с амбициите на ЕС в 
областта на климата.

Or. en

Изменение 95
Кармен Аврам

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да го постигне по 
справедлив, социално приемлив и 
приобщаващ начин, както и да спомогне 
за повишаване на глобалните амбиции и 
за укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

Or. en

Изменение 96
Дино Джарусо, Даниела Рондинели
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията и 
прозрачността по въпросите на климата.

Or. en

Изменение 97
Силвия Лимер, Иван Давид

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 успех33 на 
Европа, 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 

(11) Европейският парламент призова 
за преход към предполагаемо 
„неутрално по отношение на климата“ 
общество, което трябва да бъде 
постигнато най-късно до 2050 г. и да 
се превърне в пример за успех33 на 
Европа, и обяви извънредно положение 
по отношение на климата и околната 
среда по прекомерно идеологизиран 
начин.34 В ретроспекция и особено що 
се отнася до кризата в коронавируса, 
реалността на истинския облик на 
кризата отрезви Европейския 
парламент по доста неприятен 
начин. В заключенията си от 12 
декември 2019 г35. 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 подчерта, че трябва да 
се създаде благоприятна рамка и че 
преходът ще изисква значителни 
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изменение на климата. публични и частни инвестиции, които 
са равностойни на няколко 
процентни пункта от БВП за всяка 
отделна година. 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. От този призив насам 
кризата с COVID-19 доведе до 
отлагане на 26-ата конференция на 
страните по РКООНИК (COP 26) с 
една година и се очаква БВП на ЕС да 
отбележи спад, който е абсолютно 
безпрецедентен за ЕС. Това не е 
единствената причина, поради която 
Съветът следва да има възможност 
да преразгледа решението си. Освен 
това сегашната цел за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
2030 г. беше одобрена на предишен 
етап единодушно от Европейския 
съвет. Като се има предвид 
паралелизмът на формите, би било 
целесъобразно Европейският съвет 
също така да е одобрил на предишен 
етап увеличение на равнището на 
амбиция до 2030 г., преди то да бъде 
представено като законодателно 
предложение в рамките на 
обикновената законодателна 
процедура.

_________________ _________________
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)).

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, 

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

Or. en

Изменение 98
Берт-Ян Ройсен, Вероника Вреционова

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 успех33 на 
Европа, 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. и това да 
се превърне в пример за успех33 на 
Европа, 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. След 
това, през първото тримесечие на 
2020 г. Европа беше засегната 
брутално от пандемията от COVID-
19, което доведе до сериозно социално-
икономическо въздействие и 
несигурност, що се отнася до 
възстановяването. 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.

_________________ _________________
33 Резолюция на Европейския парламент 
от 15 януари 2020 г. относно 

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

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)).

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

Изменение 99
Кармен Аврам

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 успех33 на 
Европа, 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. и това да 
се превърне в пример за успех33 на 
Европа, 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 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 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 
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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)).

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

Изменение 100
Даниел Буда

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 успех33 на 
Европа, 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 

(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 успех33 на 
Европа, 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 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 и че преходът ще изисква 
значителни публични и частни 
инвестиции. Европейският съвет също 
така прикани Комисията да изготви 
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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.

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.

_________________ _________________
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)).

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

Изменение 101
Силвия Лимер, Иван Давид

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 

(12) Съгласно идеите на Комисията 
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 на 
национално равнище. Погледнато 
реалистично, това може да бъде 
постигнато, ако изобщо е възможно 
да бъде постигнато, в целия Съюз не 
преди 2050 г. По-специално, така 
наречените технически решения, т.е. 
улавянето и съхранението на CO2, са 
в най-добрия случай на пилотния 
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необходимите мерки за това. Мерките 
на равнището на Съюза ще 
представляват важна част от мерките, 
необходими за постигане на целта.

етап. Самият процес е изключително 
енергоемък и по този начин 
произвежда именно парниковите 
газове, които трябва да бъдат 
предотвратявани, и поради това 
процесът е в голяма степен 
икономически неизгоден.

Or. en

Изменение 102
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

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) 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 2040 г. Всички държави членки 
следва да се стремят на национално 
равнище и колективно към постигане на 
общата цел на Съюз за неутралност по 
отношение на климата до 2040 г.; 
държавите членки, Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
следва да предприемат необходимите 
мерки за това. Мерките на равнището на 
Съюза ще представляват важна част от 
мерките, необходими за постигане на 
целта.

Or. en

Изменение 103
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 12
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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) Съюзът следва да се стреми да 
постигне баланс между антропогенните 
емисии във всички отрасли на 
икономиката и поглъщанията на 
парникови газове 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.

Or. en

Изменение 104
Ерик Андрийо
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

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 

(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 
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това. Мерките на равнището на Съюза 
ще представляват важна част от 
мерките, необходими за постигане на 
целта.

това. Мерките на равнището на Съюза 
ще представляват важна част от 
мерките, необходими за постигане на 
целта. За измерване на напредъка и на 
осезаемото въздействие върху 
решенията във връзка с изменението 
на климата Комисията следва да се 
стреми да използва ресурсите и 
инструментите за оперативен 
мониторинг на емисиите на 
парникови газове, включително 
програмата на Съюза за наблюдение и 
мониторинг на Земята „Коперник“. 

Or. fr

Обосновка

Европейският съюз притежава и управлява програмата за наблюдение на Земята 
„Коперник“, чиято най-важна задача е да предоставя данни за околната среда, което 
дава възможност за мониторинг на концентрацията на парникови газове, така че 
създателите на политики да могат да проектират и адаптират стратегиите за 
смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него.

Изменение 105
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

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 

(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 
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това. Мерките на равнището на Съюза 
ще представляват важна част от 
мерките, необходими за постигане на 
целта.

това. Мерките на равнището на Съюза 
ще представляват важна част от 
мерките, необходими за постигане на 
целта. Особено важно е да се намерят 
начини за измерване и намиране на 
точни показатели за улавяне на 
въглерода в почвите, който е вторият 
по обем (макар и временен) резерв от 
въглеродни емисии след океаните.

Or. en

Изменение 106
Масали Агилар

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) 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. Селското и горското 
стопанство са естествени 
поглътители на въглерод, чийто 
принос за постигането на 
поставените цели е от особено 
значение. 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.

Or. es
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Изменение 107
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

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) 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 всяка държава членка се 
стреми да постигне неутралност по 
отношение на климата индивидуално 
с помощта на колективни действия 
на Съюза. Държавите членки, 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да предприемат 
необходимите мерки за това. Мерките 
на равнището на Съюза ще 
представляват важна част от мерките, 
необходими за постигане на целта.

Or. en

Изменение 108
Петри Сарвама

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 

(12) Съюзът следва да се стреми да 
постигне баланс между антропогенните 
емисии във всички отрасли на 
икономиката и поглъщанията на 
парникови газове както на национално 
равнище, така и в целия Съюз до 2050 г. 
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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.

чрез природни и технологични 
решения и чрез постепенно 
прекратяване на използването на 
изкопаеми ресурси. 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.

Or. en

Изменение 109
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) В момента Комисията проучва 
разработването на регулаторна 
рамка за сертифициране на 
поглъщанията на въглерод в 
съответствие с плана за действие за 
кръгова икономика и стратегията 
„От фермата до трапезата“. 
Възстановяването на екосистемите 
и разработването на пазар на услуги 
по отстраняване на въглеродни 
емисии от земни източници на 
парникови газове ще спомага за 
възстановяването, поддържането и 
управлението на естествените 
поглътители и за стимулирането на 
биологичното разнообразие. 
Разработването на инициатива на 
ЕС за улавяне на въглероден диоксид 
ще представлява нов източник на 
доходи за земеделските стопани.

Or. en
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Изменение 110
Берт-Ян Ройсен, Вероника Вреционова

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Съюзът следва да осигурява 
непрекъснато подходящи бюджетни 
ресурси чрез специални секторни 
програми както в непосредствен, 
така и в дългосрочен план, за 
компенсаторни плащания и 
финансови възнаграждения за 
предоставянето на обществени блага, 
като например улавяне на въглерода 
от страна на земеделските стопани.

Or. en

Изменение 111
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съюзът следва да продължи 
действията си в областта на 
климата и да запази водещата си 
роля в международен план и след 
2050 г., за да защити хората и 
планетата срещу заплахата от 
опасното изменение на климата, като 
се стреми да постигне целите по 
отношение на температурата, 
залегнали в Парижкото споразумение, 
и следва научните препоръки на IPCC.

(13) Като се има предвид, че като 
резултат от текущите научни 
обсъждания и кризата с коронавируса 
целите за 2030 г. и целта за така 
наречената „неутралност по 
отношение на климата“ до 2050 г. 
вече трябва да бъдат преразгледани, 
следва да бъде поставено под въпрос и 
първоначалното намерение на 
Комисията да продължава да следва 
същата политика отвъд 2050 г. както 
преди и, като предшественик на тази 
съмнителна политика, да убеждава 
всички държави и правителства по 
света да действат по подобен начин. 
Най-важното е наличието на научна 
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основа за бъдещи решения в сферата на 
политиката в областта на околната 
среда, при която така нареченият 
Междуправителствен комитет по 
изменение на климата (IPCC)  може в 
най-добрия случай да има 
консултативна роля в 
разработването на политики, както 
подсказва и неговото наименование.

Or. en

Изменение 112
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съюзът следва да продължи 
действията си в областта на климата и 
да запази водещата си роля в 
международен план и след 2050 г., за да 
защити хората и планетата срещу 
заплахата от опасното изменение на 
климата, като се стреми да постигне 
целите по отношение на 
температурата, залегнали в 
Парижкото споразумение, и следва 
научните препоръки на IPCC.

(13) Съюзът следва да продължи 
действията си в областта на климата и 
да запази водещата си роля в 
международен план и при 
необходимост да променя хода на 
своите действия, за да защитава 
хората, живите системи и планетата 
срещу заплахата от опасното изменение 
на климата, като се стреми да постигне 
свързаната с температурата цел от 
1,5 градуса по Целзий, залегнала в 
Парижкото споразумение, и следва 
научните препоръки на IPCC.

Or. en

Изменение 113
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съюзът следва да продължи (13) Съюзът следва да продължи 
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действията си в областта на климата и 
да запази водещата си роля в 
международен план и след 2050 г., за да 
защити хората и планетата срещу 
заплахата от опасното изменение на 
климата, като се стреми да постигне 
целите по отношение на температурата, 
залегнали в Парижкото споразумение, и 
следва научните препоръки на IPCC.

действията си в областта на климата и 
да запази водещата си роля в 
международен план и след 2050 г., за да 
защити хората и планетата срещу 
заплахата от опасното изменение на 
климата, като се стреми да постигне 
целите по отношение на температурата, 
залегнали в Парижкото споразумение, и 
следва научните препоръки на IPCC. 
Търговската политика на Съюза 
трябва да бъде в съответствие с тези 
цели.

Or. fr

Изменение 114
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 7 от 
Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда. 
Държавите членки следва да приемат 
всеобхватни национални стратегии и 
планове за адаптация.

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 2 и 
член 7 от Парижкото споразумение, 
както и да увеличат максимално 
съпътстващите ползи с други политики 
и нормативни актове в областта на 
околната среда, като вземат предвид 
интересите на чувствителните 
сектори, като например селското и 
горското стопанство, които понасят 
пряко неблагоприятните въздействия 
на изменението на климата, що се 
отнася до техния растеж, заетост и 
производство. Държавите членки 
следва да приемат всеобхватни 
национални стратегии и планове за 
адаптация.
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Or. en

Изменение 115
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 7 от 
Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда. 
Държавите членки следва да приемат 
всеобхватни национални стратегии и 
планове за адаптация.

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 7 от 
Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда. 
Държавите членки следва да 
разработват всеобхватни национални 
стратегии и планове за адаптация.

Or. en

Изменение 116
Ерик Андрийо
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 7 от 

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 7 от 
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Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда. 
Държавите членки следва да приемат 
всеобхватни национални стратегии и 
планове за адаптация.

Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда. 
Държавите членки следва да приемат 
всеобхватни национални стратегии и 
планове за адаптация. В областта на 
селското стопанство адаптирането 
и устойчивостта зависят по-
специално от политика за споделено 
съхраняване на вода и въглерод, 
адаптирана за стимулирането на 
улавянето на въглерод в биомасата и 
неговото съхранение в почвата.

Or. fr

Изменение 117
Франц Богович, Херберт Дорфман, Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 7 от 
Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда. 
Държавите членки следва да приемат 
всеобхватни национални стратегии и 
планове за адаптация.

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
климата, както е предвидено в член 7 от 
Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда. 
Държавите членки следва да приемат 
всеобхватни национални стратегии и 
планове за адаптация, които 
отразяват обстоятелствата на 
техните национални територии.

Or. en
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Изменение 118
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение 
на климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност 
по отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта 
от справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта 
от включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение 
на екологосъобразността и 
равнището на амбиция.

(15) Когато предприемат 
съответните мерки с цел опазване на 
околната среда и адаптиране към 
изменението на климата на 
национално равнище и на равнището 
на Съюза, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
социално-икономическите последици 
от кризата с коронавируса в 
средносрочен и дългосрочен план; 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; запазването на 
социалната пазарна икономика; 
зачитането на принципите на 
национален суверенитет и 
субсидиарност; зачитането на 
задълженията по общия вътрешен 
пазар; най-добрите налични научни 
данни; необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност по смисъла 
на рационална политика в областта 
на околната среда.

Or. en

Изменение 119
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Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение 
на климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и 
достъпните цени на енергията и 
храните; справедливостта и 
солидарността между държавите членки 
и в самите тях предвид икономическата 
им способност, националните 
обстоятелства и необходимостта от 
сближаване с течение на времето; 
необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход; най-добрите 
налични научни данни, особено 
констатациите, докладвани от IPCC; 
необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

(15) Когато предприемат 
съответните мерки на равнището на 
Съюза и на национално равнище за 
постигане на целта за нулеви емисии на 
парникови газове, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; екологичните, 
социалните и икономическите 
разходи, произтичащи от 
бездействието и забавянето на 
действията в областта на климата; 
максималното повишаване на 
енергийната ефективност и на 
ефективното използване на 
ресурсите; сигурността на енергията и 
храните и достъпността на цените 
на храните за гражданите на Съюза; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и наличието на 
технологичен подход „не вреди“ при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
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постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. en

Изменение 120
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им 
способност, националните 
обстоятелства и необходимостта от 
сближаване с течение на времето; 
необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход; най-добрите 
налични научни данни, особено 
констатациите, докладвани от IPCC; 
необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях, като 
се обръща специално внимание на 
нуждите на селските и планинските 
райони и на най-отдалечените 
региони, като се отчитат техните 
икономически способности и 
местните обстоятелства ; 
необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход; най-добрите 
налични научни данни, особено 
констатациите, докладвани от IPCC; 
необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
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екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. fr

Изменение 121
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката, включително на 
селскостопанското производството; 
сигурността и достъпните цени на 
енергията и храните; зависимостта от 
внос на продукти и суровини от 
трети държави, които не винаги 
споделят високите амбиции на ЕС и 
прилагат по-малко строги изисквания 
спрямо своите икономики и 
производства; справедливостта и 
солидарността между държавите членки 
и в самите тях предвид икономическата 
им способност, националните 
обстоятелства и необходимостта от 
сближаване с течение на времето; 
необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход; най-добрите 
налични научни данни, особено 
констатациите, докладвани от IPCC; 
необходимостта от включване на 
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напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. bg

Изменение 122
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
разходите, свързани с необратимите 
промени на екосистемите поради 
изменението на климата, и 
произтичащата от това деградация 
на екосистемните услуги, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и 
храните; потенциала на сектора на 
ЕС на земеползването за съхранение 
на въглерод; справедливостта и 
солидарността между държавите членки 
и в самите тях предвид икономическата 
им способност, националните 
обстоятелства и необходимостта от 
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инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

сближаване с течение на времето; 
необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход; най-добрите 
налични научни данни, особено 
констатациите, докладвани от IPCC; 
необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. en

Изменение 123
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
адаптирането на производствените 
системи в Съюза, включително в 
селскостопанския сектор; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
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справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход, който е и приобщаващ в 
териториален план, включително за 
селските райони; най-добрите налични 
научни данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. fr

Изменение 124
Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и 
достъпните цени на енергията и 
храните; справедливостта и 
солидарността между държавите членки 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността на енергията 
и храните, тяхната ценова 
достъпност и самодостатъчност; 
справедливостта и солидарността между 
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и в самите тях предвид икономическата 
им способност, националните 
обстоятелства и необходимостта от 
сближаване с течение на времето; 
необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход; най-добрите 
налични научни данни, особено 
констатациите, докладвани от IPCC; 
необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства, 
включително техния дял на 
защитените обекти по „Натура 
2000“ и на покритите с гори площи, 
както и необходимостта от сближаване 
с течение на времето; необходимостта 
от справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. en

Изменение 125
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока, Франческа Донато

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
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цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход, който е също така 
приобщаващ в териториален план и е 
справедлив спрямо селските, 
градските, островните и 
планинските райони и общностите; 
най-добрите налични научни данни, 
особено констатациите, докладвани от 
IPCC; необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. it

Изменение 126
Петри Сарвама

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
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просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; прехода 
към кръгова икономика, основана на 
биотехнологии, и възобновяеми 
продукти; справедливостта и 
солидарността между държавите членки 
и в самите тях предвид икономическата 
им способност, националните 
обстоятелства и необходимостта от 
сближаване с течение на времето; 
необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход; най-добрите 
налични научни данни, особено 
констатациите, докладвани от IPCC; 
необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. en

Изменение 127
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
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благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

благосъстоянието и здравето на 
гражданите, просперитета на 
обществото и конкурентоспособността 
на икономиката; сигурността и 
достъпните цени на енергията и 
храните; справедливостта и 
солидарността между държавите членки 
и в самите тях предвид икономическата 
им способност, националните 
обстоятелства, селските и 
планинските райони и необходимостта 
от сближаване с течение на времето; 
необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход; най-добрите 
налични научни данни, особено 
констатациите, докладвани от IPCC; 
необходимостта от включване на 
рисковете, свързани с изменението на 
климата, в решенията за инвестиции и 
планиране; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността, системите на 
екоземеделие и равнището на амбиция;

Or. en

Изменение 128
Франц Богович, Херберт Дорфман, Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) По време на процеса на 
постигане на целта за неутралност 
по отношение на климата 
държавите членки и Комисията 
следва да обръщат особено внимание 
на селските и отдалечените райони, 
които са изправени пред значителни 
социални и икономически 
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предизвикателства.

Or. en

Изменение 129
Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Горите играят жизненоважна 
роля при прехода към неутралност по 
отношение на климата. 
Устойчивото и възможно най-
близкото до природата управление на 
горите е от решаващо значение за 
непрекъснатото поглъщане на 
парникови газове от атмосферата, 
като то също така дава възможност 
за осигуряване на възобновяеми и 
щадящи климата суровини за 
продукти от дървесина, които 
съхраняват въглерод и могат да 
действат като заместител на 
материалите и горивата на основата 
на изкопаеми горива. „Тройната роля“ 
на горите (поглъщане, съхраняване и 
заместване) допринася за намаляване 
на отделянето на въглерод в 
атмосферата, като същевременно 
гарантира, че горите продължават да 
се разрастват и предоставят 
множество други услуги.

Or. en

Изменение 130
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква 
промени в целия спектър на 
политиките и колективни усилия от 
всички сектори на икономиката и 
обществото, както подчерта 
Комисията в своето съобщение 
„Европейският зелен пакт“. В 
заключенията си от 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет също така заяви, че 
съответното право и политики на Съюза 
трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила.

(16) Както е описано по-горе, на 11 
декември 2019 г. Комисията публикува 
своето съобщение, озаглавено 
„Европейският зелен пакт“. В 
заключенията си от 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет също така заяви, че 
съответното право и политики на Съюза 
следва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила. 
Като се им предвид кризата с 
коронавируса, която показа ясно каква 
означава в действителност една 
извънредна ситуация, Европейският 
съвет и Комисията се призовават да 
направят преглед на своите цели на 
основата на тези нови констатации. 
Съответно държавите членки и 
Съюзът трябва да направят 
преоценка на ангажиментите си, 
поети по силата на Парижкото 
споразумение, и ако е необходимо, да 
адаптират съответните заключения 
и законодателство в духа на 
рационална политика в областта на 
околната среда, а не на подвеждаща 
политика в областта на климата. 
Това включва по-специално 
заключенията на Европейския съвет 
от 23—24 октомври 2014 г. и 17—18 
март 2016 г. (определяне на цели за 
2030 г.) и от 12 декември 2019 г. 
(определяне на цел за „неутралност 
по отношение на климата“ до 
2050 г.), както и законодателството 
на ЕС, посочено в съображения 7, 8 и 9 
от настоящия регламент. В 
противоречие с това следва да се 
отбележи, че програмата на 
Европейската централна банка за 
увеличаване на паричната маса, в 
частност програмата за закупуване 
от корпоративния сектор (ПЗКС), 
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досега е била използвана главно за 
финансиране на дейности с висок 
въглероден интензитет, което е 
абсолютно несъвместимо с 
предполагаемата политика на 
Комисията за „спасяване на земята“.

Or. en

Изменение 131
Франц Богович, Херберт Дорфман, Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 
съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила.

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 
съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила. 
Като се има предвид последното, 
Комисията следва да преразгледа 
законодателството относно 
материалите и продуктите, за да 
насърчава използването на 
възобновяеми и нисковъглеродни 
материали с ползи за климата, които 
действат като поглътители на 
въглерод или да заменят частично 
материалите, основани на изкопаеми 
горива.

Or. en
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Обосновка

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Изменение 132
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 
съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила.

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 
съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила, 
включително правилата относно 
Системата за търговия с емисии, 
промените в земеползването и 
горското стопанство, както и 
определянето на механизъм за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите.

Or. en
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Изменение 133
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 
съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила.

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, като 
същевременно всички политики на ЕС 
следва да допринасят за опазването и 
възстановяването на природния 
капитал на Европа, както подчерта 
Комисията в своето съобщение 
„Европейският зелен пакт“. В 
заключенията си от 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет също така заяви, че 
съответното право и политики на Съюза 
трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила.

Or. en

Изменение 134
Асгер Кристенсен, Елси Катайнен, Ирен Толре, Жереми Десерл, Атидже Алиева-
Вели, Улрике Мюлер, Мартин Хлавачек

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 
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съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила.

съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила. 
Политиките на Съюза следва да 
бъдат проектирани по такъв начин, 
че да се свежда до минимум рискът 
от изместване на въглеродни емисии 
във всички сектори.

Or. en

Изменение 135
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) 
относно глобалното затопляне с 
1,5 °C призовава за нулеви нетни 
емисии на CO2 до 2050 г. и нулеви 
нетни емисии без CO2 по някое време 
през втората половина на 
столетието, за да се ограничи 
глобалното затопляне до около 1,5 °C. 
Съюзът е по-амбициозен и призовава 
за постигане на нулеви емисии за 
всички парникови газове, включително 
за газове с кратък жизнен цикъл, до 
средата на века.

Or. en
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Изменение 136
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Специалният доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) 
относно глобалното затопляне с 
1,5 °C признава, че различните 
парникови газове имат различен 
жизнен цикъл, като някои газове 
остават в атмосферата за по-дълго 
време от останалите. Биогенният 
метан, произвеждан от добитъка, 
има по-кратък жизнен цикъл, 
отколкото CO2 , и това следва да бъде 
отчитано в амбициите на ЕС в 
областта на климата. Усилията за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата следва да са 
насочени към спешната 
необходимост от намаляване на 
емисиите на CO2 в атмосферата.

Or. en

Изменение 137
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16в) В рамките на научната 
общност се провеждат дебати 
относно общия показател, използван 
за потенциала за глобално затопляне, 
по-специално за газовете с кратък 
жизнен цикъл, като например 
биогенен метан. Последиците от 
наличието на еквивалент на CO2 
заслужават допълнителен анализ и е 
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целесъобразно да се разработи 
надеждна стратегия, основана на 
доказателства, за намаляване на 
емисиите на газове с кратък жизнен 
цикъл.

Or. en

Изменение 138
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Съобразените с климата 
разходи, които се прилагат по линия 
на МФР и Европейския фонд за 
възстановяване, следва да подкрепят 
наред с други сектори също така 
сектора на земеползването, като 
насърчават екологосъобразно и 
щадящо климата активно управление 
на земите, като допринасят за целта 
за засаждането на 3 милиарда 
дървета в селскостопански и градски 
райони и като допринасят за 
изпълнението на целите на Съюза за 
възстановяване и опазване на 
околната среда.

Or. en

Изменение 139
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Преходът към неутралност не 
може да изключва селскостопанския 
сектор, който е единственият 
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производствен сектор, способен да 
съхранява въглероден диоксид. 
Дългосрочното съхранение е 
гарантирано по-специално от 
горското стопанство, пасищата с 
дългосрочна продължителност и 
многогодишните култури като цяло.

Or. it

Изменение 140
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 
проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55 % спрямо равнищата от 1990 
г. Ако сметне за необходимо да се 
измени целта на Съюза за 2030 г., тя 
следва да отправи предложения до 

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. Антропогенните емисии на 
парникови газове са неразривно 
свързани с икономическите дейности, 
което се доказва от факта, че от 
следвоенния период до днес се 
наблюдава почти постоянно 
увеличение на световните емисии на 
СО2, което беше прекъснато временно 
във връзка с рецесията в резултат на 
икономическата криза от 2007—
2008 г. Такъв е случаят и с 
пандемията от COVID 19, която 
вероятно ще доведе до най-тежката 
рецесия от Голямата депресия насам. 
Именно икономическото 
благосъстояние дава възможност на 
обществото да практикува 
опазването на околната среда в полза 
на всички. Ето защо горепосоченото 
съобщение очевидно не отчита 
значението на икономическия 
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Европейския парламент и до Съвета 
за изменение на настоящия 
регламент по целесъобразност. Освен 
това до 30 юни 2021 г. Комисията 
следва да направи оценка на начина, по 
който следва да се измени 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 
50—55 % в сравнение с 1990 г.

растеж като предварително 
изискване за наличието на 
рационална политика за опазване на 
околната среда и за социално 
подпомагане по подобаващ начин. 
Трябва да се направи повторна оценка 
както на увеличението на целта за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2030 г., така и на целта за 
постигането на така наречената 
„неутралност по отношение на 
климата“ до 2050 г. Напротив, 
Комисията подчерта, че всички 
политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля, 
която съгласно съществуващите 
научни познания всъщност би довела 
до унищожаването на всички 
енергоемки икономически сектори. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. в 
духа на една разумна политика в 
областта на околната среда. Тази 
оценка на въздействието следва да 
бъде отправната точка за всички по-
нататъшни обсъждания. Всички 
законодателни инициативи трябва да 
бъдат подчинени на това, ако не 
искаме да бъдем обвинявани, че 
просто създаваме юридически факти 
на идеологическа основа.

_________________ _________________
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 

36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 
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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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 141
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва 
да допринасят за целта за 
неутралност по отношение на 
климата и всички сектори следва да 
изпълняват своята роля. На основата 
на цялостна оценка на въздействието и 
като вземе предвид анализа си на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени ѝ съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1999 на Европейския парламент и 
на Съвета36, до септември 2020 г. 
Комисията следва да направи преглед 
на целта на Съюза по отношение на 
климата за 2030 г. и да проучи 
възможностите за нова цел за 2030 г. 

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. Това съобщение не отчита 
променената ситуация, причинена от 
COVID-19, която според прогнозите 
ще доведе до най-тежката депресия 
след Голямата депресия. Поради това 
Комисията следва да преразгледа 
своите собствени приоритети и 
срокове, за да не завлече Европа на 
дъното в опитите си за преследване 
на неутралност по отношение на 
климата. На основата на цялостна 
оценка на въздействието и като вземе 
предвид анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36, 
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за намаляване на емисиите с 50—55 % 
спрямо равнищата от 1990 г. Ако 
сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който следва да 
се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на тази цел, за да 
се постигне намаляване на емисиите 
с 50—55 % в сравнение с 1990 г.

до септември 2020 г. Комисията следва 
да вземе предвид социално-
икономическите последици и 
въздействието на пандемията и да 
промени своите цели, за да не влошава 
допълнително положението, особено 
в ущърб на селскостопанския сектор 
и на хранително-вкусовата 
промишленост.  Ако сметне за 
необходимо да се измени целта на 
Съюза за 2030 г., тя следва да отправи 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета за изменение на настоящия 
регламент по целесъобразност.

_________________ _________________
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Or. it

Изменение 142
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
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предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, 
представени ѝ съгласно Регламент 
(ЕС) 2018/1999 на Европейския 
парламент и на Съвета36, до 
септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 
проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се 
измени целта на Съюза за 2030 г., тя 
следва да отправи предложения до 
Европейския парламент и до Съвета 
за изменение на настоящия 
регламент по целесъобразност. Освен 
това до 30 юни 2021 г. Комисията 
следва да направи оценка на начина, по 
който следва да се измени 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 
50—55 % в сравнение с 1990 г.

предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. Като 
се има предвид целта на Съюза за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата най-късно до 
2040 г., е от съществено значение 
действията в областта на климата и 
цялото свързано с това секторно 
законодателство да бъдат 
допълнително засилени и по-
специално целта на Съюза по 
отношение климата за 2030 г. да бъде 
завишена до намаляване на емисиите с 
65% спрямо равнищата от 1990 г. Като 
следствие от това до 30 юни 2021 г. 
Комисията следва да направи оценка на 
начина, по който следва съответно да 
се измени законодателството на Съюза 
за изпълнение на тази завишена цел.

_________________
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 година 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, 
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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 
(ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 143
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и 
да проучи възможностите за нова цел 
за 2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се 
измени целта на Съюза за 2030 г., тя 

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. За да 
дава възможност за прогнозно 
планиране на икономиките с нетни 
нулеви емисии на въглерод, до 
септември 2020 г. и на основата на 
цялостна оценка на въздействието и 
като вземе предвид анализа си на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени ѝ съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1999 на Европейския парламент и 
на Съвета36 , Комисията следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение 
на настоящия регламент с нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите със 
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следва да отправи предложения до 
Европейския парламент и до Съвета 
за изменение на настоящия 
регламент по целесъобразност. Освен 
това до 30 юни 2021 г. Комисията 
следва да направи оценка на начина, по 
който следва да се измени 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 50—
55 % в сравнение с 1990 г.

70% спрямо равнищата от 1990 г. Освен 
това до 30 юни 2021 г. Комисията 
следва да направи оценка на начина, по 
който следва да се измени 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите със 
70% в сравнение с 1990 г.

_________________ _________________
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 144
Вероника Вреционова

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
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гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 
проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който следва да се 
измени законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 50—
55 % в сравнение с 1990 г.

гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 
проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
40—45% спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който следва да се 
измени законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 40—
45% в сравнение с 1990 г.

_________________ _________________
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година 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 

36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година 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 
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и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Or. en

Обосновка

В съответствие с 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.

Изменение 145
Балаж Хидвеги

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля, като 
се взема предвид принципът 
„замърсителят плаща“. На основата 
на цялостна оценка на въздействието с 
разбивка за всяка държава членка и 
като вземе предвид анализа си на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени ѝ съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1999 на Европейския парламент и 
на Съвета36 , до септември 2020 г. 
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проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който следва да се 
измени законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 50—
55 % в сравнение с 1990 г.

Комисията следва да направи преглед на 
целта на Съюза по отношение на 
климата за 2030 г. и да проучи 
възможностите за нова цел за 2030 г. за 
целта за намаляване на емисиите с 
50—55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това въз основа 
на резултата от оценката на 
въздействието до 30 юни 2021 г. 
Комисията следва да направи оценка на 
начина, по който следва да се измени 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 
около 50%, но не с повече от 55% в 
сравнение с 1990 г.

_________________ _________________
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 146
Михал Виезик

Предложение за регламент
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Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 
проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който следва да се 
измени законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 50—
55 % в сравнение с 1990 г.

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и за опазване и 
възстановяване на природния 
капитал на ЕС и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета36 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 
проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който следва да се 
измени законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 50—
55 % в сравнение с 1990 г.

_________________ _________________
36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година относно 

36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 година относно 
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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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Or. en

Обосновка

Важно е да бъде спомената междусекторната цел за опазване и възстановяване на 
природния капитал, тъй като съществуват гарантирано печеливши решения за 
всички, що се отнася до климата и околната среда, и са налице погрешни решения, 
които влошават кризата с околната среда и биологичното разнообразие. Законът за 
климата следва да насърчава решенията, при които всички печелят.

Изменение 147
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Декарбонизирането на 
енергийната система е от решаващо 
значение за неутралността по 
отношение на климата, както и за 
възстановяването на ЕС от кризата, 
свързана с COVID-19, а също така и за 
дългосрочния просперитет. По-
устойчивото производство на енергия 
от възобновяеми източници ще бъде 
от съществено значение за борбата с 
изменението на климата и срещу 
загубата на биологично разнообразие. 
ЕС ще дава приоритет на решения 
като енергия от океаните, енергия от 
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ветроенергийни паркове в морето, 
което също така дава възможност за 
възстановяване на рибните запаси, 
слънчеви панелни стопанства, които 
предоставят почвена покривка, която 
е благоприятна за биологичното 
разнообразие, и устойчива биоенергия. 
Използването на цели дървета и на 
хранителни и фуражни култури за 
производство на енергия, независимо 
дали са произведени в ЕС или са 
внесени, следва да бъде сведено до 
минимум 1a.
_________________
1a в своята цялост параграфът 
повтаря формулировката на 
приетата Стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие: Да 
върнем природата обратно в живота 
си COM (2020) 380 final

Or. en

Изменение 148
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Амбициите за земеползването, 
промените в земеползването и 
горското стопанство са определени 
на по-ниско равнище от постиганите 
последователно през 
годините. Поради това Регламент 
(ЕС) 2018/841 следва да бъде изменен 
до декември 2021 г., за да бъдат 
отразени необходимите по-големи 
амбиции, съществуващия потенциал 
за подобряване на практиките на 
земеползване във всички категории 
земеползване и за целите на Съюза за 
възстановяване и стриктна защита. 
Лицата, стопанисващи земи, които 
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не са засегнати от задълженията на 
държавите членки съгласно 
Регламента за ЗПЗГС, ще бъдат 
подпомагани, когато това е 
приложимо, от механизмите за 
стимулиране и компенсация в 
рамките на МФР и Европейския фонд 
за възстановяване.

Or. en

Изменение 149
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира, че Съюзът 
и държавите членки не се 
отклоняват от пътя за постигане на 
целта за неутралност по отношение 
на климата и постигат напредък в 
адаптирането, Комисията следва 
редовно да оценява напредъка. Ако 
колективният напредък на 
държавите членки към постигането 
на целта за неутралност по 
отношение на климата или за 
адаптиране е недостатъчен или 
мерките на Съюза не са съгласувани с 
целта за неутралност по отношение 
на климата или неподходящи за 
увеличаване на капацитета за 
адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията 
следва също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на дадена държава членка не 
са съгласувани с целта за 
неутралност по отношение на 
климата или неподходящи за 

(18) Комисията, в качеството си  на 
изпълняващ орган, при спазване на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, има право да 
изготвя преглед на политиките на 
държавите членки в смисъл на 
рационална политика в областта на 
околната среда и да ги коментира в 
смисъл на необвързващи препоръки.
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увеличаване на капацитета за 
адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 150
Даниел Буда, Дан-Щефан Мотряну

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
постигат напредък в адаптирането, 
Комисията следва редовно да оценява 
напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
на целта за неутралност по отношение 
на климата или за адаптиране е 
недостатъчен или мерките на Съюза не 
са съгласувани с целта за неутралност 
по отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на дадена държава членка не са 
съгласувани с целта за неутралност по 
отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
постигат напредък в адаптирането, 
Комисията следва редовно да оценява 
напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
на целта за неутралност по отношение 
на климата или за адаптиране е 
недостатъчен или мерките на Съюза не 
са съгласувани с целта за неутралност 
по отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на Съюза са довели до загуба 
на конкурентоспособност и работни 
места в определени сектори на 
икономиката или че мерките на дадена 
държава членка не са съгласувани с 
целта за неутралност по отношение на 
климата или неподходящи за 
увеличаване на капацитета за 
адаптиране, укрепване на устойчивостта 
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и намаляване на уязвимостта спрямо 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 151
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
постигат напредък в адаптирането, 
Комисията следва редовно да оценява 
напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
на целта за неутралност по отношение 
на климата или за адаптиране е 
недостатъчен или мерките на Съюза не 
са съгласувани с целта за неутралност 
по отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на дадена държава членка не са 
съгласувани с целта за неутралност по 
отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

(18) В съответствие с принципа на 
субсидиарност и за да се гарантира, че 
Съюзът и държавите членки не се 
отклоняват от пътя за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата и постигат напредък в 
адаптирането, Комисията следва 
редовно да оценява напредъка. Ако 
колективният напредък на държавите 
членки към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата 
или за адаптиране е недостатъчен или 
мерките на Съюза не са съгласувани с 
целта за неутралност по отношение на 
климата или неподходящи за 
увеличаване на капацитета за 
адаптиране, укрепване на устойчивостта 
или намаляване на уязвимостта, 
Комисията следва да предприеме 
необходимите мерки съгласно 
Договорите. Комисията следва също 
така редовно да оценява съответните 
национални мерки и да издава 
препоръки, ако установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с целта за неутралност по 
отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

Or. fr
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Изменение 152
Кармен Аврам

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
постигат напредък в адаптирането, 
Комисията следва редовно да оценява 
напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
на целта за неутралност по отношение 
на климата или за адаптиране е 
недостатъчен или мерките на Съюза не 
са съгласувани с целта за неутралност 
по отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на дадена държава членка не са 
съгласувани с целта за неутралност по 
отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
постигат напредък в адаптирането, 
Комисията следва редовно да оценява 
напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
на целта за неутралност по отношение 
на климата или за адаптиране е 
недостатъчен или някои от мерките на 
Съюза не са съгласувани с целта за 
неутралност по отношение на климата 
или неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на дадена държава членка не са 
съгласувани с целта за неутралност по 
отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 153
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент



AM\1206211BG.docx 111/169 PE652.514v01-00

BG

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC. Предвид факта, че Комисията 
е поела ангажимент да проучи как 
таксономията на ЕС може да се 
използва от публичния сектор в 
контекста на Европейския зелен пакт, 
това следва да включва информация 
за екологично устойчиви инвестиции 
от страна на Съюза и държавите 
членки, съгласувани с Регламент (ЕС) 
2020/... [Регламента за 
таксономията], когато тази 
информация бъде налична. Комисията 
следва да използва европейски 
статистически данни, доколкото са 
налични, както и да търси експертни 
становища. Европейската агенция за 
околната среда следва да оказва 
съдействие на Комисията, доколкото 
това е целесъобразно и в съответствие с 
годишната ѝ работна програма.

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни. Поетият вече от 
Комисията ангажимент да проучи как 
таксономията на ЕС може да се 
използва в контекста на Европейския 
зелен пакт трябва да бъде адаптиран 
към целта за рационална политика в 
областта на околната среда. 
Комисията следва да използва 
европейски статистически данни, 
доколкото са налични, както и да търси 
експертни становища. Европейската 
агенция за околната среда следва да 
подпомага Комисията, доколкото това е 
целесъобразно в съответствие с 
насоките за рационална политика в 
областта на околната среда.

Or. en

Изменение 154
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC. Предвид факта, че Комисията е 
поела ангажимент да проучи как 
таксономията на ЕС може да се 
използва от публичния сектор в 
контекста на Европейския зелен пакт, 
това следва да включва информация за 
екологично устойчиви инвестиции от 
страна на Съюза и държавите членки, 
съгласувани с Регламент (ЕС) 2020/... 
[Регламента за таксономията], когато 
тази информация бъде налична. 
Комисията следва да използва 
европейски статистически данни, 
доколкото са налични, както и да търси 
експертни становища. Европейската 
агенция за околната среда следва да 
оказва съдействие на Комисията, 
доколкото това е целесъобразно и в 
съответствие с годишната ѝ работна 
програма.

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC. Предвид факта, че Комисията е 
поела ангажимент да проучи как 
таксономията на ЕС може да се 
използва от публичния сектор в 
контекста на Европейския зелен пакт, 
това следва да включва информация за 
екологично устойчиви инвестиции от 
страна на Съюза и държавите членки, 
съгласувани с Регламент (ЕС) 2020/... 
[Регламента за таксономията], когато 
тази информация бъде налична. Всички 
схеми за сертифициране на 
действията в областта на климата 
за производството на храни/селското 
стопанство трябва да се основават 
на научни данни, преминали 
партньорска проверка, и да бъдат 
оценявани и одобрявани от 
Комисията като безпристрастна 
страна. Всички схеми са публично 
финансирани, не пораждат конфликт 
на интереси и подлежат на 
обществен контрол. Комисията следва 
да използва европейски статистически 
данни, доколкото са налични, както и да 
търси експертни становища. 
Европейската агенция за околната среда 
следва да оказва съдействие на 
Комисията, доколкото това е 
целесъобразно и в съответствие с 
годишната ѝ работна програма.

Or. en
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Изменение 155
Михал Виезик

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC. Предвид факта, че Комисията е 
поела ангажимент да проучи как 
таксономията на ЕС може да се 
използва от публичния сектор в 
контекста на Европейския зелен пакт, 
това следва да включва информация за 
екологично устойчиви инвестиции от 
страна на Съюза и държавите членки, 
съгласувани с Регламент (ЕС) 2020/... 
[Регламента за таксономията], когато 
тази информация бъде налична. 
Комисията следва да използва 
европейски статистически данни, 
доколкото са налични, както и да търси 
експертни становища. Европейската 
агенция за околната среда следва да 
оказва съдействие на Комисията, 
доколкото това е целесъобразно и в 
съответствие с годишната ѝ работна 
програма.

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC и EASAC. Предвид факта, че 
Комисията е поела ангажимент да 
проучи как таксономията на ЕС може да 
се използва от публичния сектор в 
контекста на Европейския зелен пакт, 
това следва да включва информация за 
екологично устойчиви инвестиции от 
страна на Съюза и държавите членки, 
съгласувани с Регламент (ЕС) 2020/... 
[Регламента за таксономията], когато 
тази информация бъде налична. 
Комисията следва да използва 
европейски статистически данни, 
доколкото са налични, както и да търси 
експертни становища. Европейската 
агенция за околната среда следва да 
оказва съдействие на Комисията, 
доколкото това е целесъобразно и в 
съответствие с годишната ѝ работна 
програма.

Or. en

Обосновка

Консултативния научен съвет на европейските академии също така подкрепя 
изготвянето на политики на ЕС чрез изготвянето на своите доклади.
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Изменение 156
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тъй като гражданите и 
общностите, играят важна роля за 
ускоряването на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, следва да се стимулира 
силен обществен и социален 
ангажимент за действия в областта на 
климата. Ето защо Комисията следва 
да се ангажира с всички групи на 
обществото, за да им даде 
възможност да предприемат 
действия за изграждане на неутрално 
и устойчиво на изменението на 
климата общество, включително чрез 
даване на ход на Европейски пакт за 
климата.

(20) Демократичните права на 
европейските граждани се 
представляват най-добре от 
националните парламенти в 
отделните държави членки, 
легитимирани от тях в 
демократични избори. Идеята на 
Комисията да индоктринира 
идеологически гражданите, без да се 
съобразява с парламентите, по 
отношение на политиката в 
областта на климата, която тя 
желае да следва, трябва да бъде 
категорично отхвърлена. Гражданите 
и общностите са тези, които първи ще 
понесат социално-икономическите 
последици от тази безпрецедентна 
трансформация на свободното 
общество на овластени граждани в 
така нареченото „неутрално по 
отношение на климата“ общество на 
забраната. Намерението на 
Комисията да поощри силен 
обществен и социален ангажимент за 
„опазване на климата“ трябва да бъде 
отхвърлено, тъй като противоречи 
на разумната политика в областта 
на околната среда.

Or. en

Изменение 157
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока, Франческа Донато

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(20) Тъй като гражданите и 
общностите, играят важна роля за 
ускоряването на прехода към 
неутралност по отношение на климата, 
следва да се стимулира силен обществен 
и социален ангажимент за действия в 
областта на климата. Ето защо 
Комисията следва да се ангажира с 
всички групи на обществото, за да им 
даде възможност да предприемат 
действия за изграждане на неутрално 
и устойчиво на изменението на 
климата общество, включително чрез 
даване на ход на Европейски пакт за 
климата.

(20) Тъй като все още не е възможно 
да се измери социално-
икономическото въздействие върху 
гражданите и общностите от прехода 
към неутралност по отношение на 
климата, следва да се стимулира силен 
обществен и социален ангажимент за 
действия в областта на климата, като се 
вземат предвид всички потребности 
на гражданите, без да се застрашава 
икономическото развитие. Ето защо 
Комисията следва да се ангажира с 
всички групи на обществото, като за 
целите на настоящия регламент се 
възползва и от многостепенния 
диалог в областта на климата и 
енергетиката, установен от 
държавите членки в съответствие с 
член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 2018/1999.

Or. it

Изменение 158
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тъй като гражданите и 
общностите, играят важна роля за 
ускоряването на прехода към 
неутралност по отношение на климата, 
следва да се стимулира силен обществен 
и социален ангажимент за действия в 
областта на климата. Ето защо 
Комисията следва да се ангажира с 
всички групи на обществото, за да им 
даде възможност да предприемат 
действия за изграждане на неутрално и 
устойчиво на изменението на климата 
общество, включително чрез даване на 
ход на Европейски пакт за климата.

(20) Тъй като гражданите и 
общностите, играят важна роля за 
ускоряването на прехода към 
неутралност по отношение на климата, 
следва да се стимулира силен обществен 
и социален ангажимент за действия в 
областта на климата на местно, 
регионално и национално равнище в 
тясно сътрудничество с местните 
администрации. Ето защо Комисията 
следва да се ангажира с всички групи на 
обществото по напълно прозрачен 
начин, за да им даде възможност да 
предприемат действия за изграждане на 
социално справедливо, балансирано по 
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отношение на половете, неутрално и 
устойчиво на изменението на климата 
общество, включително чрез даване на 
ход на Европейски пакт за климата.

Or. en

Изменение 159
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Предвид ключовата роля на 
селското стопанство и селските 
райони по отношение на улавянето на 
въглероден диоксид, финансовата 
подкрепа от Съюза следва да 
насърчава полаганите от 
земеделските стопани усилия за 
насърчаване на неутралността по 
отношение на климата.

Or. fr

Изменение 160
Балаж Хидвеги

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигурят предвидимост 
и доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да 
се гарантира, че преходът към 
неутралност по отношение на 
климата е необратим, да се осигури 
постепенно намаляване и да се 
подпомогне оценката на 

заличава се
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съгласуваността на мерките и 
напредъка по целта за неутралност 
по отношение на климата, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, за да може тя да определи курс 
за постигане на нулеви нетни емисии 
на парникови газове в Съюза до 2050 г. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество37. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.
_________________
37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 161
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(21) За да се осигурят предвидимост 
и доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към 
неутралност по отношение на 
климата е необратим, да се осигури 
постепенно намаляване и да се 
подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и 
напредъка по целта за неутралност 
по отношение на климата, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, за да може тя да определи курс 
за постигане на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза до 2050 г. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество37. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.

(21) За да се осигури предвидимост за 
всички участници от стопанския сектор, 
включително предприятията, 
работниците, инвеститорите, 
потребителите и операторите в 
сектора на преработката на храни, 
всяка държава членка следва да 
определи, като част от 
дългосрочната си стратегия по 
член 15 от Регламент (ЕС) 2018/1999, 
индикативен курс за постигане на 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове в Съюза въз основа на 
собствените си оценки относно 
сроковете.

_________________
37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. it



AM\1206211BG.docx 119/169 PE652.514v01-00

BG

Изменение 162
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към 
неутралност по отношение на 
климата е необратим, да се осигури 
постепенно намаляване и да се 
подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и 
напредъка по целта за неутралност 
по отношение на климата, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, за да може тя да определи курс 
за постигане на нулеви нетни емисии 
на парникови газове в Съюза до 2050 г. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество37. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, 
настоящата основана на идеология 
т.нар. „политика в областта на 
климата“ трябва да бъде 
преобразувана в рационална политика 
в областта на околната среда. Това е 
преди всичко отговорност на 
държавите – членки на ЕС, които 
могат да координират своите 
политики на равнището на ЕС според 
необходимостта, без институция на 
ЕС да се опитва неправомерно да 
узурпира правомощия, които по 
никакъв начин не са обхванати от 
Лисабонските договори. За да се 
насърчи рационална политика в 
областта на околната среда, 
Комисията може да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество37
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подготовката на делегираните 
актове.
_________________ _________________
37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 163
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към неутралност 
по отношение на климата е необратим, 
да се осигури постепенно намаляване 
и да се подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, за да може тя да определи курс 
за постигане на нулеви нетни емисии 
на парникови газове в Съюза до 2050 г. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество37. По-
специално, с цел осигуряване на равно 

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
земеделските стопани, предприятията, 
работниците, инвеститорите и 
потребителите, да се гарантира, че 
преходът към неутралност по 
отношение на климата е необратим, да 
се осигурят предвидими и постепенни 
намалявания и да се подпомогне 
оценката на съгласуваността на мерките 
и напредъка по целта за неутралност по 
отношение на климата, Комисията 
следва да наблюдава напредъка, 
постигнат от държавите членки по 
отношение на постигането на нулеви 
нетни емисии на парникови газове на 
равнището на Съюза до 2050 г.
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участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.
_________________
37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 164
Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към неутралност 
по отношение на климата е необратим, 
да се осигури постепенно намаляване и 
да се подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, за да може тя да определи курс 
за постигане на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза до 2050 г. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към неутралност 
по отношение на климата е необратим, 
да се осигури постепенно намаляване и 
да се подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, Комисията следва, въз 
основа на подробна оценка на 
въздействието, да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение за регламент за 
определяне на курс за постигане на 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове в Съюза до 2050 г.
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консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество37. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.
_________________
37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 165
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към неутралност 
по отношение на климата е необратим, 
да се осигури постепенно намаляване и 
да се подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, земеделските стопани, 
работниците, инвеститорите и 
потребителите, да се гарантира, че 
преходът към неутралност по 
отношение на климата е необратим, да 
се осигури постепенно намаляване и да 
се подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, Комисията следва да 
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приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, за да може тя да определи курс 
за постигане на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза до 2050 г. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество37. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.

представи на Парламента и на 
Съвета законодателно предложение 
за определяне на курс за постигане на 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове в Съюза до 2050 г. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище и със 
съответните заинтересовани 
страни, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество37.

_________________ _________________
37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 37 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 166
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Вносът на селскостопански 
продукти и храни от трети страни 
нараства постоянно през последните 
години. Тази тенденция обуславя 
нуждата от оценка на това кои 
продукти, внасяни от трети страни, 
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са обект на изисквания, съпоставими 
с тези за европейските 
селскостопански производители и 
произтичащи от целите на 
политиките на ЕС за намаляване на 
въздействието на изменението на 
климата. Комисията следва да 
представи доклад и съобщение по 
тази тема на Европейския парламент 
и на Съвета до 30 юни 2021 г.

Or. bg

Изменение 167
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с 
ангажимента на Комисията към 
принципите за по-добро 
законотворчество следва да се търси 
съгласуваност на инструментите на 
Съюза по отношение на 
намаляването на емисиите на 
парникови газове. Системата за 
измерване на напредъка към 
постигането на целта за неутралност по 
отношение на климата, както и 
съгласуваността на мерките, предприети 
за тази цел, следва да са основани и 
съгласувани с рамката за управление, 
определена в Регламент (ЕС) 2018/1999. 
По-специално системата за редовно 
докладване и последователността на 
оценката и действията на 
Комисията въз основа на 
докладването следва да бъдат 
приведени в съответствие с 
изискванията за предоставяне на 
информация и доклади от държавите 
членки, въведени с Регламент (ЕС) 
2018/1999. Поради това Регламент 
(ЕС) 2018/1999 следва да бъде 

(22) Не само в светлината на 
пандемията на COVID-19 и на 
последиците от нея, които не могат 
да бъдат оценени понастоящем, 
рамката за управление, определена в 
Регламент (ЕС) 2018/1999, трябва да 
бъде преразгледана и при 
необходимост изменена в 
съответствие с принципите на 
рационална политика в областта на 
околната среда, които са предмет на 
нови заключения на Европейския 
съвет.
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съответно изменен, за да се включи 
целта за неутралност по отношение 
на климата в съответните 
разпоредби.

Or. en

Изменение 168
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По същността си изменението 
на климата е трансгранично 
предизвикателство и е необходимо 
координирано действие на равнището 
на Съюза за ефективно допълване и 
укрепване на националните 
политики. Тъй като целите на 
настоящия регламент, а именно 
постигането на неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 
2050 г., не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
само от държавите членки, a поради 
своя мащаб и последици могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за 
постигането на тези цели.

(23) Държавите членки имат 
основната компетентност да 
формулират рационална политика в 
областта на околната среда. Ако е 
необходимо, те могат доброволно да 
координират своите политики на 
равнището на ЕС. Принципът на 
субсидиарност трябва да се спазва. 
Това се отнася и за националния 
парламентарен контрол съгласно 
член 5, параграф 3 и член 12, буква б) 
от ДЕС.

Or. en

Изменение 169
Масали Агилар
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Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Понастоящем ЕС е отговорен 
за по-малко от 10% от глобалните 
емисии на парникови газове. Целта за 
неутралност по отношение на 
климата е ограничена до 
произведените в ЕС емисии, но една 
последователна политика в областта 
на климата включва също така 
контрол на емисиите от 
потреблението на трети държави и 
вноса от тях.

Or. es

Изменение 170
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет и обхват Предмет, определения и обхват

Or. fr

Изменение 171
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
рамка за необратимо и постепенно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и увеличаване на поглъщанията 
от естествени или други 
поглътители в Съюза.

ПРИЕХА  НАСТОЯЩАТА 
ДИРЕКТИВА:
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Настоящата директива има за цел да 
насърчи необходимия преход към 
рационална политика в областта на 
околната среда. За целта държавите 
– членки на ЕС, и институциите на 
ЕС трябва да преразгледат, да 
поставят под въпрос и ако е 
необходимо – да адаптират всички 
съществуващи политики. Когато 
предприемат мерки за опазване на 
околната среда и адаптиране към 
изменението на климата на 
национално равнище и на равнището 
на Съюза, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията следва да обърнат 
специално внимание на 
средносрочните и дългосрочните 
социално-икономически последици от 
кризата с коронавируса, 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката.

Or. en

Изменение 172
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока, Франческа Донато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
рамка за необратимо и постепенно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и увеличаване на поглъщанията 
от естествени или други 
поглътители в Съюза.

Настоящият регламент има за цел да 
насърчава прехода, свързан с климата, 
чрез рационална и балансирана 
политика в областта на околната 
среда, която не представлява тежест 
по отношение на социално-
икономическите аспекти на Съюза. За 
целта държавите – членки на ЕС, и 
институциите на ЕС трябва да 
преразгледат и да адаптират своите 
политики. При прилагането на мерки 
в подкрепа на околната среда 



PE652.514v01-00 128/169 AM\1206211BG.docx

BG

държавите членки, Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
обръщат особено внимание на 
средносрочните и дългосрочните 
последици от пандемията на COVID-
19, благосъстоянието на гражданите 
и икономическата 
конкурентоспособност, особено в най-
силно засегнатите сектори, като 
малките и средните предприятия и 
селското стопанство.

Or. it

Изменение 173
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и постепенно намаляване 
на емисиите на парникови газове и 
увеличаване на поглъщанията от 
естествени или други поглътители в 
Съюза.

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и постепенно намаляване 
на екологичния отпечатък на Съюза. 
В нея се определя общата цел за 
постигане на нулев екологичен 
отпечатък в Съюза до 2050 г.

Or. fr

Изменение 174
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и постепенно намаляване 
на емисиите на парникови газове и 
увеличаване на поглъщанията от 
естествени или други поглътители в 
Съюза.

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо, реалистично и 
постепенно намаляване на емисиите на 
парникови газове и увеличаване на 
поглъщанията от естествени или други 
поглътители в Съюза.
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Or. en

Изменение 175
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и постепенно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и увеличаване на поглъщанията 
от естествени или други поглътители в 
Съюза.

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо намаляване на емисиите 
на парникови газове и увеличаване на 
поглъщанията от естествени или други 
поглътители в Съюза.

Or. en

Изменение 176
Берт-Ян Ройсен, Вероника Вреционова

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и постепенно 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и увеличаване на поглъщанията 
от естествени или други поглътители в 
Съюза.

С настоящия регламент се създава рамка 
за постепенно намаляване на емисиите 
на парникови газове и увеличаване на 
поглъщанията от естествени или други 
поглътители в Съюза.

Or. en

Изменение 177
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и постепенно намаляване 
на емисиите на парникови газове и 
увеличаване на поглъщанията от 
естествени или други поглътители в 
Съюза.

С настоящия регламент се създава рамка 
за необратимо и постепенно намаляване 
на емисиите на парникови газове и 
увеличаване на поглъщанията от 
естествени поглътители в Съюза.

Or. en

Изменение 178
Силвия Лимер, Иван Давид

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 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.

заличава се

Or. en

Изменение 179
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

С цел да се постигне нулев екологичен 
отпечатък в Съюза до 2050 г. и за да 
бъдат постигнати дългосрочните 
цели по отношение на температурата, 
посочени в член 2 от Парижкото 
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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.

споразумение, настоящият регламент 
определя обвързваща междинна цел за 
нулев въглероден отпечатък в Съюза 
до 2040 г. и осигурява рамка за 
постигането на напредък в 
преследването на глобалната цел за 
адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение.

За целите на настоящия регламент се 
прилагат следните определения:
a) „екологичен отпечатък“ 
означава биологично продуктивна 
земя и морска зона, върху които 
населението на Съюза като цяло 
трябва да произвежда ресурсите, 
които потребява, и да третира 
генерираните от него отпадъци, като 
използва съвременни технологиите и 
практики за управление на ресурсите;
б) „биологично продуктивна зона“ 
означава сухоземна или морска зона, 
която произвежда органични 
вещества посредством фотосинтеза 
и която има биологичен капацитет;
в) „биокапацитет“ означава 
капацитетът на биологично 
продуктивната зона за осигуряване на 
биологични материали и за 
абсорбиране на отпадъците, 
генерирани от населението на Съюза 
като цяло, като се използват 
настоящите управленски практики и 
технологии за извличане;
г) „въглероден отпечатък“ 
означава общият парников газ в СО2 
еквивалент, породен от вътрешното 
търсене в Съюза като цяло (наричано 
по-долу „крайно потребление“).
Следователно в него се включват: 
i) преките емисии на парникови 
газове от европейските домакинства; 
ii) емисиите на парникови газове 
от вътрешното производство на 
стоки и услуги в Съюза, с изключение 
на износа; 
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iii) емисии на парникови газове, 
свързани със стоки и услуги, внесени в 
Съюза, както за междинно 
потребление от предприятията, 
така и за крайно потребление.

Or. fr

Изменение 180
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

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 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.

С него се създава рамка за бързо и 
необратимо намаляване на емисиите 
на парникови газове и увеличаване на 
поглъщанията от естествени 
поглътители в Съюза с намерението да 
се постигне дългосрочната цел по 
отношение на температурата за 
ограничаване на покачването на 
температурата до 1,5°C над 
равнищата от прединдустриалния 
период, посочена в член 2 от Парижкото 
споразумение.

Or. en

Изменение 181
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

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 до 2050 г. с намерението да се 
постигне дългосрочната цел по 
отношение на температурата, посочена 

С него се определя индикативна цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до дата, съответстваща на 
социално-икономическите нужди на 
държавите членки, с намерението да 
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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.

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.

Or. it

Изменение 182
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 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.

С него се определя цел за неутралност 
по отношение на климата в Съюза 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.

Or. fr

Изменение 183
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

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 до 2050 г. с намерението да се 
постигне дългосрочната цел по 
отношение на температурата, посочена 
в член 2 от Парижкото споразумение, и 

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза с намерението да се постигне 
дългосрочната цел по отношение на 
температурата, посочена в член 2 от 
Парижкото споразумение, и се 
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се осигурява рамка за постигането на 
напредък в преследването на глобалната 
цел за адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение.

осигурява рамка за постигането на 
напредък в преследването на глобалната 
цел за адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Обосновка

Датата ще бъде променена в следващите изменения, поради което е необходимо да се 
запази само позоваването на член 2 и член 7 от Парижкото споразумение.

Изменение 184
Михал Виезик

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 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.

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до 2050 г. с намерението да се 
постигне дългосрочната цел за 
ограничаване на покачването на 
температурата до 1,5°C, 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.

Or. en

Изменение 185
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Силвия Лимер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на антропогенните 
емисии и поглъщанията от 

заличава се
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естествени или други поглътители на 
парникови газове, изброени в част 2 
от приложение V към Регламент (ЕС) 
2018/1999.

Or. it

Изменение 186
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на антропогенните емисии и 
поглъщанията от естествени или други 
поглътители на парникови газове, 
изброени в част 2 от приложение V към 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

По отношение на своята цел за нулев 
въглероден отпечатък до 2040 г. 
настоящият регламент се прилага 
спрямо антропогенните емисии и 
поглъщанията от естествени 
поглътители на парникови газове, 
изброени в част 2 от приложение V към 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Or. fr

Изменение 187
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на антропогенните емисии и 
поглъщанията от естествени или други 
поглътители на парникови газове, 
изброени в част 2 от приложение V към 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на антропогенните емисии и 
поглъщанията от естествени 
поглътители на парникови газове, 
изброени в част 2 от приложение V към 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Or. en
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Изменение 188
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 Цел за неутралност по 
отношение на климата

2 Преоценка на целите на 
политиката в областта на околната 
среда и климата

Or. en

Изменение 189
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел за неутралност по отношение на 
климата

Цел за екологична неутралност

Or. fr

Изменение 190
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Емисиите на парникови газове 
в целия Съюз, които се регулират от 
законодателството на Съюза, 
включително свързаните със Съюза 
емисии от международното 
въздухоплаване и корабоплаване, не 
трябва да надвишават 24 – 30 Gt 
еквивалент на CO2 за периода между 
2021 г. и 2050 г.
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Or. en

Обосновка

За да се задържи повишаването на температурата до 1,5°C над равнищата от 
прединдустриалния период, данните от базата данни на IPCC за сценария SR1,5 
предлагат общ бюджет за парникови газове („кошница“ от Киото) за 2018 – 2050 г. 
от 610 – 690 Gt еквивалент CO2. За настоящото население на ЕС-27 и за емисиите, 
отделени през 2018 – 2020 г., това означава бюджет на ЕС за парникови газове в 
размер на 24 – 30 Gt еквивалент на CO2.

Изменение 191
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 2050 г. емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от 
законодателството на Съюза трябва 
да се балансират, с което до този 
краен срок ще се постигне намаление 
до нулеви нетни емисии.

1. Политиките на държавите – 
членки на ЕС, и на институциите на 
ЕС от известно време насам се 
съсредоточават само върху възможно 
най-високото намаляване на емисиите 
на парникови газове в рамките на 
„политика в областта на климата“, 
която може да бъде описана като по 
същество идеологическа, което се 
постига предимно чрез икономическа 
намеса в свободната пазарна 
икономика, и политика на забрани. 
Вниманието се измества все повече 
към впечатляващи цели за 
намаляване на емисиите, които не 
могат да бъдат научно обосновани, 
нито да бъдат съобразени с 
икономическите предпоставки, 
необходими за каквито и да било 
мерки за защита. Опазването на 
околната среда е възможно само в 
едно свободно общество, което 
осигурява иновативната техническа 
мощ и необходимите икономически 
показатели за постигането на тази 
цел. Все по-често не се отделя 
необходимото място дори на 
екологичните съображения, например 
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когато екологичните щети, 
причинени от добива на суровини за 
акумулаторни батерии, използвани за 
производството на енергия от 
възобновяеми източници, което 
досега се насърчава от политиката, 
се прехвърлят към държави извън 
Европа. Поради това е от съществено 
значение, не само в резултат на 
пандемията на COVID-19, която 
породи безпрецедентен натиск върху 
икономиката на Съюза, 
институциите на ЕС и държавите 
членки да преразгледат, да поставят 
под въпрос и при необходимост да 
адаптират всички съществуващи 
политики. Това включва по-специално 
посочените по-горе регламенти на 
ЕС, а именно Директива 2003/87/ЕО 
(търговия с квоти за емисии на 
парникови газове), Регламент (ЕС) 
2018/842 (национални цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове), Регламент (ЕС) 2018/841 
(компенсации за емисии на парникови 
газове) и Регламент (ЕС) 2018/1999 
(система за управление на енергийния 
съюз и опазване на климата), но също 
така надолу по веригата, Директива 
2012/27/ЕС (енергийна ефективност), 
Директива (ЕС) 2018/2001 (използване 
на енергия от възобновяеми 
източници) и Директива 2010/31/ЕС 
(ефективност на сградите) и ако е 
необходимо, други регламенти на ЕС. 
Адаптирането към продължаващото 
естествено изменение на климата, 
чиито причини трябва да бъдат 
допълнително проучени от 
независими учени, трябва да бъде в 
центъра на бъдещата политика.

Or. en

Изменение 192
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 2050 г. емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза трябва да се балансират, с 
което до този краен срок ще се 
постигне намаление до нулеви нетни 
емисии.

1. Емисиите и поглъщанията на 
парникови газове, регламентирани от 
законодателството на Съюза, трябва да 
се балансират до дата, определена от 
държавите членки в съответствие с 
техните социално-икономически 
нужди.

Or. it

Изменение 193
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 2050 г. емисиите 
и поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от 
законодателството на Съюза трябва 
да се балансират, с което до този 
краен срок ще се постигне намаление 
до нулеви нетни емисии.

1. От 1 януари 2050 г. крайното 
потребление и полученото в резултат 
на него производство на отпадъци в 
Съюза не трябва да надвишават 
биокапацитета на биологично 
продуктивните зони в Съюза.

За постигане на целта за нулев 
екологичен отпечатък в Съюза, както 
е посочено в първа алинея, Съюзът си 
поставя междинна цел за постигане 
на нулев въглероден отпечатък до 
2040 г.: от 1 януари 2040 г. емисиите 
на парникови газове, дължащи се на 
вътрешното търсене в Съюза като 
цяло, не трябва да надвишават 
капацитета за поглъщане от 
естествените поглътители на 
Съюза.

Or. fr
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Изменение 194
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 2050 г. емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза трябва да се балансират, с 
което до този краен срок ще се 
постигне намаление до нулеви нетни 
емисии.

1. Емисиите в целия Съюз, 
включително свързаните със Съюза 
емисии от международното 
въздухоплаване и корабоплаване, и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза, трябва да се балансират в 
рамките на Съюза възможно най-
скоро и най-късно до 2040 г.,, с което до 
този краен срок ще се постигнат 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове.

Or. en

Изменение 195
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 2050 г. емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза трябва да се балансират, с 
което до този краен срок ще се постигне 
намаление до нулеви нетни емисии.

1. Най-късно до 2040 г. 
вътрешните емисии и поглъщанията 
на парникови газове в целия Съюз, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза, трябва да се балансират, с 
което до този краен срок ще се постигне 
намаление до нулеви нетни емисии.

Or. en

Изменение 196
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман



AM\1206211BG.docx 141/169 PE652.514v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 2050 г. емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза трябва да се балансират, с 
което до този краен срок ще се постигне 
намаление до нулеви нетни емисии.

1. Най-късно до 2050 г. емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза трябва да се балансират, с 
което до този краен срок и след него ще 
се постигне намаление до нулеви нетни 
емисии. Всяка държава членка се 
стреми към постигане на 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., включително чрез 
колективни действия на Съюза.

Or. en

Изменение 197
Балаж Хидвеги

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 2050 г. емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза трябва да се балансират, с 
което до този краен срок ще се постигне 
намаление до нулеви нетни емисии.

1. Най-късно до 2050 г. емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза трябва да се балансират 
социално, икономически и по 
отношение на околната среда, с което 
до този краен срок ще се постигне 
намаление до нулеви нетни емисии.

Or. en

Изменение 198
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Считано от 1 януари 2041 г., 
поглъщанията на парникови газове от 
естествените поглътители трябва 
да надвишават антропогенните 
емисии в Съюза.

Or. en

Изменение 199
Силвия Лимер, Иван Давид

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 или на национално 
равнище, в съответствие с принципа 
на субсидиарност, за да спомогнат 
целите, определени в параграф 1, да 
бъдат постигнати съвместно, като 
вземат предвид значението на 
насърчаването на справедливостта и 
солидарността между държавите 
членки. Освен това държавите членки 
се призовават да направят нова 
оценка на своите ангажименти по 
силата на Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 200
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните институции на 2. Съответните институции на 
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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.

Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза или на национално 
равнище, в съответствие с принципа 
на субсидиарност, за да спомогнат за 
постигането 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.

Or. it

Изменение 201
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

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 
равнище, за да спомогнат за 
колективното постигане на бюджета 
на Съюза за парниковите газове, 
определен в параграф -1, и за 
колективното и индивидуално 
постигане на целта за нулеви нетни 
емисии на парникови газове, 
определена в параграф 1, както и за 
целта за периода след 2040 г., 
определена в параграф 1а, като вземат 
предвид значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 202
Дино Джарусо, Даниела Рондинели
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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 
равнище, за да спомогнат за 
колективното и националното 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
параграф 1, като вземат предвид 
необходимостта от незабавно 
постепенно прекратяване на прякото 
и непрякото използване на изкопаеми 
горива, поддържането на 
естественото поглъщане от водите, 
земеделските земи и влажните зони, 
значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 203
Манюел Бомпар

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 
равнище, за да спомогнат за 
колективното постигане на целта за 
нулев екологичен отпечатък, 
определена в параграф 1, като вземат 
предвид значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки.
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Or. fr

Изменение 204
Берт-Ян Ройсен, Вероника Вреционова

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 
равнище, за да спомогнат за 
колективното постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в параграф 1, по начин, 
който не застрашава производството 
на храни, и като вземат предвид 
значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Отразява условията, определени в член 2, параграф 1, буква б) от Парижкото 
споразумение.

Изменение 205
Петри Сарвама

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, 

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, 
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определена в параграф 1, като вземат 
предвид значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки.

определена в параграф 1, като вземат 
предвид необходимостта от 
минимизиране на използването на 
изкопаеми горива и значението на 
насърчаването на справедливостта и 
солидарността между държавите 
членки.

Or. en

Изменение 206
Кармен Аврам

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 
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, солидарността и 
справедливия преход между държавите 
членки.

Or. en

Изменение 207
Даниел Буда

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 

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално 
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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.

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, солидарността и 
справедливия преход между държавите 
членки.

Or. en

Изменение 208
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

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 
равнище, за да спомогнат за 
постигането на равнището на 
държавите членки и 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.

Or. en

Изменение 209
Балаж Хидвеги

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
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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.

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, 
конкурентоспособността и 
солидарността между държавите 
членки.

Or. en

Изменение 210
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че селското 
стопанство на Съюза е 
самодостатъчно, като същевременно 
гарантира продоволствена сигурност 
за гражданите на Съюза.

Or. en

Изменение 211
Симоне Шмидбауер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) По отношение на Парижкото 
споразумение се прави позоваване на 
специалната роля на селското и 
горското стопанство, тъй като само 
един жизнен и продуктивен сектор на 
селското и горското стопанство е в 
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състояние да осигури на населението 
висококачествена и безопасна храна в 
достатъчни количества и на 
достъпни цени при използването на 
възобновяеми суровини за всички цели 
на биоикономиката.

 Функцията по съхранение и 
поглъщане на селското и горското 
стопанство трябва да бъде запазена и 
да бъде призната заслугата за нея на 
самия сектор и не трябва да служи за 
обобщаване на всички пропуснати 
цели за намаляване на емисиите от 
други сектори (напр. промишленост, 
транспорт).

Or. de

Обосновка

Производството в селското стопанство неизбежно се свързва с емисии (използване на 
дървесни трески или целулоза, разграждани в стомасите на преживните животни), 
докато процесите на нитрификация в почвата също са неизбежни (и двете 
съображения важат и за биологичното земеделие). Всички сектори следва да 
разработят и приложат ефективни мерки за постепенното извеждане от употреба 
на изкопаемите горива, въглищата, нефта и природния газ, което е спешно 
необходимо, за да се постигне намаляването на емисиите, предвидено в Парижкия 
договор.

Изменение 212
Берт-Ян Ройсен, Вероника Вреционова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова 
цел за 2030 г. за намаляване на 

3. Комисията извършва цялостна 
оценка на въздействието, като 
надлежно отчита променените 
социално-икономически условия след 
пандемията на COVIDM-19, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 1, 
и проучва икономическото, 
екологичното и социалното 
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емисиите с 50 — 55 % спрямо 
равнищата от 1990 г. Ако Комисията 
прецени, че е необходимо да се измени 
тази цел, тя представя предложения до 
Европейския парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

въздействие на различните варианти 
на политика за намаляване на 
емисиите в сравнение с 1990 г. по 
интегриран и балансиран начин. Ако 
Комисията прецени, че е необходимо да 
се измени тази цел, тя представя 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета, по целесъобразност.

Or. en

Изменение 213
Елена Лици, Иван Давид, Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение 
на климата, определена в член 2, 
параграф 1, и проучва възможностите 
за нова цел за 2030 г. за намаляване на 
емисиите с 50 — 55 % спрямо 
равнищата от 1990 г. Ако Комисията 
прецени, че е необходимо да се измени 
тази цел, тя представя предложения до 
Европейския парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
социално-икономическото 
въздействие в Съюза на пандемията 
от COVID-19 и оценява дали е 
препоръчително да се определи нова 
цел за 2030 г. за намаляване на 
емисиите, която да е по-ниска в 
сравнение с настоящата. Ако 
Комисията прецени, че е необходимо да 
се измени тази цел, тя представя 
законодателни предложения до 
Европейския парламент и до Съвета, по 
целесъобразност и в съответствие с 
Договорите.

Or. it

Изменение 214
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение 
на климата, определена в член 2, 
параграф 1, и проучва възможностите 
за нова цел за 2030 г. за намаляване на 
емисиите с 50 — 55 % спрямо 
равнищата от 1990 г. Ако Комисията 
прецени, че е необходимо да се измени 
тази цел, тя представя предложения 
до Европейския парламент и до 
Съвета, по целесъобразност.

3. До декември 2021 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
преоценката, определена в член 2, 
параграф 1. Освен това Комисията 
следва да проучи степента, в която 
Регламент (ЕС) 2018/1999 оказва 
въздействие върху икономиките на 
държавите – членки на ЕС и, ако е 
необходимо, изготвя предложения за 
адаптиране на настоящия регламент, 
така че държавите членки, при 
зачитане на техния суверенитет, да 
могат отново да предприемат мерки 
за прилагане на рационална политика 
в областта на околната среда, която 
защитава околната среда за хората, 
опазва здравето им и същевременно 
дава възможност за икономическо 
развитие.

Or. en

Изменение 215
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. 
Комисията прави преглед на целта на 
Съюза за 2030 г. по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
11 от Регламент (ЕС) 2018/1999, с 
оглед на целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и проучва 
възможностите за нова цел за 2030 г. 
за намаляване на емисиите с 50 — 

3. За да може емисиите на Съюза 
да останат в рамките на бюджета за 
парникови газове, определен в член 2, 
параграф -1, емисиите на парникови 
газове от цялата икономика на Съюза 
се намаляват на национално равнище 
с най-малко 70% до 2030 г. спрямо 
равнищата от 1990 г.
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55 % спрямо равнищата от 1990 г. Ако 
Комисията прецени, че е необходимо 
да се измени тази цел, тя представя 
предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

Or. en

Изменение 216
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. 
Комисията прави преглед на целта на 
Съюза за 2030 г. по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
11 от Регламент (ЕС) 2018/1999, с 
оглед на целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и проучва 
възможностите за нова цел за 2030 г. 
за намаляване на емисиите с 50 — 
55 % спрямо равнищата от 1990 г. Ако 
Комисията прецени, че е необходимо 
да се измени тази цел, тя представя 
предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

3. С оглед на целта за нулев 
въглероден отпечатък, посочена в 
член 2, параграф 1, и с оглед на приноса 
за постигането ѝ целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) № 2018/1999, се 
определя като намаляване на 
емисиите със 70%, като се изключват 
поглъщанията, спрямо равнищата от 
1990 г.

Or. fr

Изменение 217
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. 3. С оглед на целта за 
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Комисията прави преглед на целта на 
Съюза за 2030 г. по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 11 
от Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение 
на климата, определена в член 2, 
параграф 1, и проучва възможностите 
за нова цел за 2030 г. за намаляване на 
емисиите с 50 — 55 % спрямо 
равнищата от 1990 г. Ако Комисията 
прецени, че е необходимо да се измени 
тази цел, тя представя предложения 
до Европейския парламент и до 
Съвета, по целесъобразност.

неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1, целта за 2030 г. по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 11 
от Регламент (ЕС) № 2018/1999, 
съответства на намаляване на 
емисиите най-малко с 65% спрямо 
равнищата от 1990 г.

Or. en

Изменение 218
Вероника Вреционова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова цел 
за 2030 г. за намаляване на емисиите с 
50 — 55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова цел 
за 2030 г. за намаляване на емисиите с 
40 – 45% спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

Or. en

Обосновка

В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 
НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на 
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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.

Изменение 219
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова 
цел за 2030 г. за намаляване на 
емисиите с 50 — 55 % спрямо 
равнищата от 1990 г. Ако Комисията 
прецени, че е необходимо да се измени 
тази цел, тя представя предложения до 
Европейския парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, за намаляване на емисиите с 55% 
спрямо равнищата от 1990 г. Ако 
Комисията прецени, че е необходимо да 
се измени тази цел, тя представя 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета, по целесъобразност.

Or. en

Изменение 220
Ерик Андрийо
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
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посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова цел 
за 2030 г. за намаляване на емисиите с 
50 — 55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова цел 
за 2030 г. за намаляване на емисиите с 
65% спрямо равнищата от 1990 г. Ако 
Комисията прецени, че е необходимо да 
се измени тази цел, тя представя 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета, по целесъобразност.

Or. fr

Изменение 221
Кармен Аврам

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова 
цел за 2030 г. за намаляване на емисиите 
с 50 — 55 % спрямо равнищата от 
1990 г. Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

3. Комисията прави преглед на 
целта на Съюза за 2030 г. по отношение 
на климата, посочена в член 2, параграф 
11 от Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед 
на целта за неутралност по отношение 
на климата, определена в член 2, 
параграф 1, и въз основа на 
задълбочена оценка на въздействието 
проучва възможно най-голям спектър 
от осъществими и рентабилни 
възможности в икономическо 
отношение, и по-специално в 
социално отношение, за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 50 – 
55% спрямо равнищата от 1990 г. Тя 
също така включва оценка на ползите 
и разходите на равнище държави 
членки. Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

Or. en
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Изменение 222
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова цел 
за 2030 г. за намаляване на емисиите с 
50 — 55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

3. До септември 2020 г., след 
извършване на секторна 
икономическа и социална оценка на 
въздействието, Комисията прави 
преглед на целта на Съюза за 2030 г. по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 11 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, с оглед на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
проучва възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с до 
55% спрямо равнищата от 1990 г., като 
също така предлага пропорционално 
финансиране чрез бюджета на ЕС за 
постигане на тази цел. Ако Комисията 
прецени, че е необходимо да се измени 
тази цел, тя представя предложения до 
Европейския парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

Or. en

Изменение 223
Михаела Шойдрова, Ан Сандер, Асим Адемов, Кристине Шнайдер, Ани Схрейер-
Пирик, Симоне Шмидбауер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 

3. До септември 2020 г. Комисията 
прави преглед на целта на Съюза за 
2030 г. по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
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целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова цел 
за 2030 г. за намаляване на емисиите с 
50 — 55 % спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова цел 
за 2030 г. за намаляване на емисиите с 
50 – 55% спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност. Тези предложения 
включват проучване за оценка на 
въздействието на предложените 
промени.

Or. en

Изменение 224
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Като необходимо допълнение 
към целта за намаляване на 
емисиите, посочена в параграф 3, и за 
да се гарантира постигането на 
целта по отношение на 
температурата, посочена в член 1, до 
30 декември 2021 г. Комисията 
предлага цел за 2030 г. за 
поглъщанията и съхранението на 
въглерод от естествените 
поглътители на равнището на Съюза 
и на национално равнище.
Тази цел отчита възстановяването и 
стриктните цели за защита на 
Съюза и използва програмите на ЕС за 
улавяне на въглероден диоксид, 
екосхемите и свързаните с площта и 
инвестициите мерки по програмите 
за развитие на селските райони. 
Европейският фонд за възстановяване 
и Фондът за справедлив преход също 
са насочени към подпомагане на 
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устойчивия преход в сектора на 
земеползването като част от 
разходите за климата.

Or. en

Изменение 225
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. От 30 септември 2021 г. 
въглеродният отпечатък на Съюза 
престава да нараства и емисиите на 
парникови газове, свързани със стоки 
и услуги, внасяни в Съюза, както и 
емисиите, свързани с въздушния и 
морския транспорт в Съюза, 
намаляват, докато – до 31 декември 
2040 г. – въглеродният отпечатък на 
Съюза достигне нула. До 30 юни 
2021 г. Комисията определя начина, 
по който законодателството на 
Съюза трябва да бъде изменено, за да 
се постигне тази цел, и представя 
тези изменения на Европейския 
парламент и на Съвета, включително 
въвеждането на механизъм за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите.

Or. fr

Изменение 226
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. До 30 септември 2025 г. 
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Комисията проучва, като взема 
предвид международните задължения 
на Съюза и с цел да гарантира, че 
емисиите на парникови газове, 
произтичащи от износа на Съюза, 
продължават да намаляват, 
определянето на цел до 2035 г. да се 
постигне намаляване с 85% на 
емисиите на парникови газове, 
произтичащи от износа на Съюза, 
спрямо равнищата от 1990 г., и 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложенията, които 
счита за подходящи.

Or. fr

Изменение 227
Силвия Лимер, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който 
следва да се измени 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на целта за 2030 г., за да се 
постигне намаляване на емисиите с 
50—55 % в сравнение с 1990 г., както и 
целта за неутралност по отношение 
на климата, определена в член 2, 
параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

заличава се

Or. en

Изменение 228
Томас Вайтц
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 
г., за да се постигне намаляване на 
емисиите с 50—55 % в сравнение с 
1990 г., както и целта за неутралност 
по отношение на климата, определена 
в член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени цялото законодателство 
на Съюза, свързано с постигането на 
бюджета на Съюза за емисиите на 
парникови газове, определен в 
параграф -1, включително 
секторното законодателство, 
външната дейност на Съюза и 
бюджета на Съюза, за да се постигне 
този бюджет и целта на Съюза за 
климата, определена в параграф 3, 
както и целта на Съюза за нулеви 
емисии на парникови газове за 2030 г., 
определена в параграф 1, и по 
целесъобразност, приема 
законодателни предложения в 
съответствие с Договорите.

Or. en

Изменение 229
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 
г., за да се постигне намаляване на 
емисиите с 50—55 % в сравнение с 
1990 г., както и целта за неутралност 
по отношение на климата, определена 
в член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза, за да се постигне целта за нулев 
екологичен отпечатък, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.
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Договорите.

Or. fr

Изменение 230
Берт-Ян Ройсен, Вероника Вреционова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите с 50—55 % в сравнение с 
1990 г., както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
като се вземе предвид 
икономическото, социалното и 
свързаното с околната среда 
въздействие, за да се постигне целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
разглежда предприемането на 
необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения съгласно Договорите.

Or. en

Изменение 231
Вероника Вреционова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите с 50—55 % в сравнение с 
1990 г., както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите с 40 – 45% в сравнение с 
1990 г., както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
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член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

Or. en

Обосновка

В съответствие с 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.

Изменение 232
Дино Джарусо, Даниела Рондинели

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 
2030 г., за да се постигне намаляване на 
емисиите с 50—55 % в сравнение с 
1990 г., както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени съответното 
законодателство на Съюза, насочено 
към постигане на целта за 2030 г., за да 
се постигне намаляване на емисиите с 
65% в сравнение с 1990 г., както и целта 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, 
параграф 1, и приема по 
целесъобразност законодателни 
предложения съгласно Договорите.

Or. en

Изменение 233
Ерик Андрийо
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от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите с 50—55 % в сравнение с 
1990 г., както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите с 65% в сравнение с 1990 г., 
както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

Or. fr

Изменение 234
Михал Виезик

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите с 50—55 % в сравнение с 1990 
г., както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите с 55% в сравнение с 1990 г. и 
увеличаване на поглъщанията, така 
че да се постигне целта за неутралност 
по отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на допълнителни 
необходими мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения, включително в сферата 
на опазването и възстановяването на 
природата, съгласно Договорите.
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Or. en

Изменение 235
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. С цел да се постигне целта за 
нулев въглероден отпечатък, 
определена в първия параграф на 
настоящия член, и най-късно до 30 
юни 2021 г. Комисията представя цел 
за намаляване до 2030 г. на емисиите 
на метан от всички източници на 
емисии, произтичащи от крайното 
потребление в Съюза, включително 
от биогенни източници.
Най-късно до 30 юни 2021 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета всички 
законодателни предложения, които 
счита за подходящи за бързото 
намаляване на емисиите на метан от 
всички източници на емисии в Съюза, 
включително биогенни източници, в 
съответствие с тази цел и предлага 
стратегически план на Съюза за 
метана в съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.
Предложените мерки трябва да 
включват най-малко:
a) намаляване на гъстотата на 
животните на хектар в 
съответствие с Директива 
91/676/ЕИО;
б) намаляване на производството 
и потреблението на продукти, 
получени от животновъдството;

Or. fr
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Изменение 236
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. С цел да се постигне целта за 
нулев въглероден отпечатък, 
определена в първата алинея на 
настоящия член, и не по-късно от 30 
юни 2021 г., Комисията представя цел 
за намаляване до 2030 г. на емисиите 
на диазотен оксид от всички 
източници на емисии, произтичащи 
от крайното потребление в Съюза, и 
необходима за постигането на целта 
на Съюза за 2030 г. по отношение на 
климата, определена в параграф 3 от 
настоящия член, и на целта за нулев 
въглероден отпечатък в Съюза, 
определена в параграф 1 от 
настоящия член.
Най-късно до 30 юни 2021 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета всички 
законодателни предложения, които 
счита за подходящи за бързото 
намаляване на емисиите на диазотен 
оксид от всички източници на 
емисии, произтичащи от крайното 
потребление в Съюза, в съответствие 
с горепосочената цел и изготвя 
стратегически план на Съюза за 
диазотния оксид.

Or. fr

Изменение 237
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4в. С цел да се постигне целта за 
нулев въглероден отпечатък, 
определена в първата алинея на 
настоящия член, и не по-късно от 30 
юни 2021 г., Комисията представя цел 
за намаляване до 2030 г. на емисиите 
на въглероден диоксид от всички 
отчетни категории площи, изброени 
в член 2 от Регламент (ЕС)2018/841, 
необходима за постигането на целта 
на Съюза за 2030 г. по отношение на 
климата, определена в параграф 3 от 
настоящия член, и на целта за нулев 
въглероден отпечатък в Съюза, 
определена в параграф 1 от 
настоящия член.
Най-късно до 30 юни 2021 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета всички 
законодателни предложения, които 
счита за подходящи за бързото 
намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид от всички 
отчетни категории площи, изброени 
в член 2 от Регламент (ЕС)2018/841, 
от всички източници, в 
съответствие с настоящата цел и 
изготвя стратегически план на Съюза 
за тези емисии.

Or. fr

Изменение 238
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случаите, в които 
Комисията счита за целесъобразно да 
определи междинна цел за намаляване 
на емисиите до 2040 г. с оглед на 
постигането на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., тя 
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представя до 30 септември 2028 г., 
след извършване на подробна оценка 
на въздействието, законодателно 
предложение в този смисъл на 
Европейския парламент и на Съвета. 
В оценката на въздействието се 
вземат предвид критериите, посочени 
в член 3, параграф 3.

Or. en

Изменение 239
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. В случаите, в които 
Комисията счита за целесъобразно да 
определи цели за поглъщане на 
въглерод за 2040 г. и 2050 г. с оглед на 
постигането на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., тя 
представя до 30 септември 2028 г., 
след извършване на подробна оценка 
на въздействието, законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета. В оценката 
на въздействието се вземат предвид 
критериите, посочени в член 3, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 240
Марейд Макгинес, Норберт Линс, Франц Богович, Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. В случаите, в които 
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Комисията счита за целесъобразно да 
разработи рамка за сертифициране на 
поглъщанията на парникови газове 
посредством земеползване с оглед на 
постигането на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., тя 
представя законодателно 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета след 
извършване на подробна оценка на 
въздействието, основаваща се на 
надеждни от научна гледна точка 
отчетни методи.

Or. en

Изменение 241
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на вноса на 
селскостопански продукти и храни от 
трети страни по отношение на 
изискванията, приложими към 
производителите в тези трети 
страни, във връзка с целите на 
политиките на ЕС за намаляване на 
въздействието на изменението на 
климата.

Or. bg

Изменение 242
Берт-Ян Ройсен, Вероника Вреционова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията осигурява достъп 
до най-добрите налични технологии и 
новаторски решения, които 
допринасят за намаляване на 
емисиите, като бързо и непрекъснато 
се справя със законодателни пречки.

Or. en


