
AM\1193298BG.docx PE643.342v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.11.2019 B9-0174/9

Изменение 9
Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE
Елеонора Еви

Предложение за резолюция B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Конференцията на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания 
(COP 25)

Предложение за резолюция
Параграф 68

Предложение за резолюция Изменение

68. припомня, че се очаква емисиите 
на CO2 от корабоплаването да се 
нараснат с от 50 % до 250 % в периода 
до 2050 г.; приветства споразумението 
относно първоначалната стратегия на 
ММО за намаляване на емисиите на 
парникови газове от кораби като първа 
стъпка на този сектор за постигане на 
целта на Парижкото споразумение по 
отношение на температурата; 
настоятелно призовава ММО да 
отбележи бърз напредък по приемането 
на краткосрочни и средносрочни мерки 
за постигане на целите на стратегията; 
подчертава значението и неотложността 
на изпълнението на краткосрочни и 
средносрочни мерки преди 2023 г.; 
подчертава, че е необходимо да бъдат 
проучени незабавно допълнителни 
мерки и действия, включително 
инструменти за ценообразуване на 
въглеродните емисии, за да се 
предприемат действия за справяне с 
емисиите от морския транспорт в 
съответствие със стратегията за 
преобразуване на сектора в сектор с 
ниски емисии; във връзка с това 
изразява убеждението си, че ЕС и 
държавите членки следва да следят 
отблизо въздействието и изпълнението 
на първоначалната стратегия на ММО; 
приветства предложението за регламент 

68. припомня, че се очаква емисиите 
на CO2 от корабоплаването да се 
нараснат с от 50 % до 250 % в периода 
до 2050 г.; приветства споразумението 
относно първоначалната стратегия на 
ММО за намаляване на емисиите на 
парникови газове от кораби като първа 
стъпка на този сектор за постигане на 
целта на Парижкото споразумение по 
отношение на температурата; 
настоятелно призовава ММО да 
отбележи бърз напредък по приемането 
на краткосрочни и средносрочни мерки 
за постигане на целите на стратегията; 
подчертава значението и неотложността 
на изпълнението на краткосрочни и 
средносрочни мерки преди 2023 г.; 
призовава ЕС, Комисията и 
държавите членки да направят 
всичко възможно, за да подкрепят 
бързото определяне на Средиземно 
море като зона за комбиниран 
контрол на емисиите на серни и 
азотни оксиди (SOx и NOx), като 
важна стъпка към намаляване на 
емисиите от корабоплаването в 
Европа; подчертава, че е необходимо да 
бъдат проучени незабавно 
допълнителни мерки и действия, 
включително инструменти за 
ценообразуване на въглеродните 
емисии, за да се предприемат действия 
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на ЕС с цел вземане предвид по 
подходящ начин на глобалната система 
за събиране на данни за данните за 
потреблението на мазут от кораби 
(измерване, отчитане и проверка) и 
глобалната система за събиране на 
данни на ИМО относно потреблението 
на мазут от кораби; припомня, че 
системата за измерване, отчитане и 
проверка (MRV) е първоначална стъпка, 
която следва в крайна сметка да даде 
възможност на ЕС да приеме 
задължителни цели за намаляване на 
емисиите; настоятелно призовава 
Комисията да предложи във възможно 
най-кратък срок допълнителни действия 
на ЕС като част от стратегията за 
декарбонизация до 2050 г., като 
например включването на морския 
сектор в СТЕ и въвеждането на стандарт 
за ефективност на корабите и етикет на 
кораба, както и да предложи стратегия 
за сътрудничество с други страни, които 
желаят да действат възможно най-рано, 
за да се намалят морските емисии в 
съответствие с целта на Парижкото 
споразумение относно температурата;

за справяне с емисиите от морския 
транспорт в съответствие със 
стратегията за преобразуване на сектора 
в сектор с ниски емисии; във връзка с 
това изразява убеждението си, че ЕС и 
държавите членки следва да следят 
отблизо въздействието и изпълнението 
на първоначалната стратегия на ММО; 
приветства предложението за регламент 
на ЕС с цел вземане предвид по 
подходящ начин на глобалната система 
за събиране на данни за данните за 
потреблението на мазут от кораби 
(измерване, отчитане и проверка) и 
глобалната система за събиране на 
данни на ИМО относно потреблението 
на мазут от кораби; припомня, че 
системата за измерване, отчитане и 
проверка (MRV) е първоначална стъпка, 
която следва в крайна сметка да даде 
възможност на ЕС да приеме 
задължителни цели за намаляване на 
емисиите; настоятелно призовава 
Комисията да предложи във възможно 
най-кратък срок допълнителни действия 
на ЕС като част от стратегията за 
декарбонизация до 2050 г., като 
например включването на морския 
сектор в СТЕ и въвеждането на стандарт 
за ефективност на корабите и етикет на 
кораба, както и да предложи стратегия 
за сътрудничество с други страни, които 
желаят да действат възможно най-рано, 
за да се намалят морските емисии в 
съответствие с целта на Парижкото 
споразумение относно температурата;
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