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22.11.2019 B9-0174/26

Изменение 26
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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 65

Предложение за резолюция Изменение

65. подчертава, че транспортният 
сектор е единственият сектор, 
чиито емисии са се увеличили от 
1990 г. насам; подчертава, че това не 
е съвместимо с дългосрочната цел за 
неутралност по отношение на 
климата, която изисква намаляване на 
емисиите от всички сектори на 
обществото с по-големи и по-бързи 
темпове, включително секторите на 
въздухоплаването и мореплаването; 
припомня, че транспортният сектор ще 
трябва да бъде напълно 
декарбонизиран най-късно до 2050 г.; 
отбелязва, че анализът на Комисията 
сочи, че текущите глобални цели и 
мерки, предвидени съответно от 
Международната морска организация 
(ММО) и Международната 
организация за гражданско 
въздухоплаване (ИКАО), дори да бъдат 
приложени изцяло, не биха били 
достатъчни за постигане на 
необходимите намаления на емисиите 
и че са необходими значителни 
допълнителни действия, които са в 
съответствие с целта за нулеви нетни 
емисии, приложима за цялата 
икономика; счита, че, за да се гарантира 
съответствието на НОП с 
ангажиментите, приложими за цялата 
икономика и изисквани от Парижкото 
споразумение, страните по 

65. подчертава, че дългосрочното 
устойчиво развитие изисква 
намаляване на емисиите от всички 
сектори; припомня, че транспортният 
сектор ще трябва да продължи да 
поддържа своята амбициозна 
политика за намаляване на емисиите; 
отбелязва, че са необходими 
значителни допълнителни действия, 
които са в съответствие с целта за 
нулеви нетни емисии, приложима за 
цялата икономика; счита, че, за да се 
гарантира съответствието на НОП с 
ангажиментите, приложими за цялата 
икономика и изисквани от Парижкото 
споразумение, страните по 
Споразумението, които не са държави 
— членки на ЕС, следва да бъдат 
насърчавани да включват емисиите от 
международното корабоплаване и 
въздухоплаване и да договарят и 
прилагат мерки на международно, 
регионално и национално равнище, за 
да се справят с емисиите от тези 
сектори;
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Споразумението следва да бъдат 
насърчавани да включат емисиите от 
международното корабоплаване и 
въздухоплаване и да договорят и 
прилагат мерки на международно, 
регионално и национално равнище, за 
да се справят с емисиите от тези 
сектори;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/27

Изменение 27
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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 66

Предложение за резолюция Изменение

66. припомня, че се предвижда до 
2020 г. глобалните емисии от 
международно въздухоплаване да 
бъдат с около 70 % по-високи, 
отколкото през 2005 г., както и че е 
възможно те дори да нараснат с още 
300 – 700% до 2050 г.; изразява 
загриженост относно равнището на 
амбиция на схемата на ИКАО за 
намаляване и компенсиране на 
въглеродните емисии в международното 
въздухоплаване (CORSIA), като се има 
предвид текущата работа по 
стандартите и препоръчителните 
практики за прилагане на схемата от 
2019 г. и след това; подчертава, че 
съществуващите стандарти са 
незадоволителни и че е недопустимо 
допълнително размиване на схемата 
на CORSIA; призовава Комисията и 
държавите членки да направят всичко 
възможно, за да засилят разпоредбите на 
CORSIA и за да подпомагат приемането 
на дългосрочна цел за значително 
намаляване на емисиите в сектора на 
въздухоплаването, като едновременно с 
това се съхранява законодателната 
автономност на ЕС, що се отнася до 
прилагането на Директивата за схемата 
за търговия с емисии; подчертава освен 
това необходимостта от вземане на 
мерки по отношение на емисиите на 

66. припомня, че емисиите от 
международното въздухоплаване в 
световен мащаб могат да нараснат 
експоненциално до 2050 г., ако 
съществуващите стандарти и 
модели продължават да 
съществуват, пораждани главно от 
нарастващото търсене от страна на 
държавите с бързоразвиващи се 
икономики, по-специално от Азия, 
Близкия изток и Индия; признава 
трудната среда, в която действа 
схемата на ИКАО за намаляване и 
компенсиране на въглеродните емисии в 
международното въздухоплаване 
(CORSIA), и поради това насърчава 
Комисията да правят всичко 
възможно, за да засилят 
разпоредбите на CORSIA и за да 
подкрепят приемането на 
дългосрочна цел за намаляване на 
емисиите в сектора на 
въздухоплаването; призовава 
Комисията и държавите членки да 
направят всичко възможно, за да 
засилят разпоредбите на CORSIA и за да 
подпомагат приемането на дългосрочна 
цел за значително намаляване на 
емисиите в сектора на 
въздухоплаването, като едновременно с 
това се съхранява законодателната 
автономност на ЕС, що се отнася до 
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парникови газове, различни от 
въглеродните емисии, от 
въздухоплаването в ЕС и в 
международните схеми;

прилагането на Директивата за схемата 
за търговия с емисии; подчертава освен 
това необходимостта от вземане на 
мерки по отношение на емисиите на 
парникови газове, различни от 
въглеродните емисии, от 
въздухоплаването в ЕС и в 
международните схеми;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/28

Изменение 28
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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 66 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

66a. подчертава, че нито СТЕ на 
ЕС, нито CORSIA обхващат емисии, 
различни от емисии на CO2; 
отбелязва, че намаляването на 
емисиите чрез национални 
инструменти на политиките и чрез 
двустранни или многостранни 
споразумения за въздушен транспорт 
би могло да подобри шансовете за 
запазването на CORSIA и СТЕ на ЕС 
чрез намаляване на риска от 
увеличаване на цените на квотите за 
въглеродни емисии, които сами по 
себе си биха могли да навредят както 
на промишлеността, така и на 
потребителите; подчертава, че 
ефикасните инструменти на 
националните политики и 
инструментите на двустранните или 
многостранните споразумения в 
областта на въздухоплаването 
(както и други международни схеми) 
също могат да увеличат шансовете за 
постигане на глобално споразумение, 
което предполага по-висока степен на 
намаляване на емисиите на парникови 
газове чрез CORSIA след 2027 г. или 
чрез схемата на ЕС за търговия с 
емисии след 2030 г., или чрез 
комбинация от двете, което води до 
намаляване на въздушния транспорт 
и до съответно намаляване на 
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емисиите на CO2 и на различни от 
CO2 емисии;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/29

Изменение 29
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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 66 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 66б. подчертава със съжаление, че 
обвиняването на растежа на 
въздухоплаването за увеличаването на 
емисиите би могло да доведе до 
разширяване на тенденциите за 
публично порицаване на ползването 
на въздушен транспорт, с очевидни 
рискове за нашата икономика, 
благоденствие, работни места и 
туризъм, което на свой ред може да 
възпрепятства устойчивото 
развитие за бъдещите поколения;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/30

Изменение 30
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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 66 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 66в. изразява загриженост относно 
липсата на напълно международни 
технологични подходи за 
противодействие на растежа на 
емисиите, в същия дух като 
инициативите „Единно европейско 
небе „и „Открито небе“, които имат 
потенциала да бъдат разширени 
допълнително, най-малко за да 
обхванат основните участници в 
сектора на въздухоплаването, като 
например ЕС, САЩ, Канада, 
Меркосур, Близкия изток, Китай, 
Япония и АСЕАН; подчертава, че 
наличието на различни цели, насочени 
срещу различни видове основни 
параметри, възпрепятства 
съответните стратегии за 
смекчаване на последиците и 
адаптиране към изменението на 
климата, включително новаторски 
решения за опасностите, свързани с 
изменението на климата;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/31

Изменение 31
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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 67

Предложение за резолюция Изменение

67. припомня правното 
задължение на Комисията да 
представи доклад на Европейския 
парламент и на Съвета в рамките на 
12 месеца от момента, в който ИКАО 
приеме съответните инструменти и 
преди да започне да функционира 
CORSIA, в който доклад да разгледа, 
наред с другото, амбицията и 
цялостната екологосъобразност на 
CORSIA, включително общата 
амбиция по отношение на целите на 
Парижкото споразумение; 
подчертава, че като съзаконодатели 
Европейският парламент и Съветът 
са единствените институции, които 
вземат решение относно всяко 
бъдещо изменение на Директивата за 
схемата за търговия с емисии (СТЕ); 
подчертава, че всяко изменение на 
Директивата за СТЕ следва да се 
извършва единствено ако е в 
съответствие с ангажимента на ЕС 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове от цялата 
икономика, който не предвижда 
използването на компенсационни 
кредити след 2020 г.;

заличава се

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/32

Изменение 32
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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; 

68. 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; подчертава, че е 
необходимо да бъдат проучени 
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 
на ЕС с цел вземане предвид по 
подходящ начин на глобалната система 
за събиране на данни за данните за 
потреблението на мазут от кораби 
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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; 

(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 цели за 
намаляване на емисиите; настоятелно 
призовава Комисията да предложи като 
част от стратегията за декарбонизация 
до 2050 г. 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;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/33

Изменение 33
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 68a. приветства споразумението 
относно първоначалната стратегия 
на Международната морска 
организация (ИМО) за намаляване на 
емисиите на парникови газове от 
кораби като първа стъпка за сектора 
в неговия принос за постигането на 
целта за температурата, определена 
в Парижкото споразумение; 
призовава ЕС и държавите членки да 
следят отблизо въздействието и 
прилагането на споразумението на 
ИМО; призовава за обмисляне на 
бързото разгръщане и използване на 
по-екологосъобразни горива, особено 
при плаване в близост до брега; 
изразява съжаление, че досега ИМО не 
е постигнала 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 са необходими 
допълнителни мерки и действия за 
справяне с емисиите от морския 
транспорт и поради това призовава 
ЕС и държавите членки да следят 
отблизо въздействието и 
прилагането на споразумението на 
ММО; настоятелно призовава 
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Комисията да разгледа 
възможността за допълнителни 
действия на ЕС, като част от 
стратегията на Съюза за намаляване 
на въглеродните емисии до 2050 г., за 
намаляване на емисиите от морския 
транспорт в съответствие с целта 
за температурата, установена в 
Споразумението от Париж, и за 
стимулиране на инвестициите в 
кораби с нулеви емисии, както и за 
даване на възможност за изграждане 
на необходимата инфраструктура; 
призовава за разработването и 
въвеждането на схема за 
компенсиране и намаляване на 
въглеродните емисии за 
международното корабоплаване, 
както е в случая на CORSIA за 
международното въздухоплаване;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/34

Изменение 34
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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 69

Предложение за резолюция Изменение

69. подчертава факта, че вече 
съществуват прости решения за 
намаляване на емисиите, като например 
допълнително намаляване на 
ограниченията на скоростта или 
създаване на зони за контрол на 
емисиите, които са предвидени в 
Международната конвенция за 
предотвратяване на замърсяването от 
кораби (MARPOL); счита, че 
стратегията за декарбонизация и 
Европейският зелен курс следва да 
стимулират инвестициите, 
амбициозните научни изследвания за 
кораби с нулеви емисии и за „зелени“ 
кораби с екологични компоненти, по-
доброто управление на отпадъците и на 
водите и необходимите подобрения на 
инфраструктурата, за да се даде 
възможност за пазарна стабилност 
преди 2030 г., като например 
електрифицирането на пристанищата;

69. подчертава факта, че вече 
съществуват прости решения за 
намаляване на емисиите, като например 
допълнително намаляване на 
ограниченията на скоростта или 
създаване на зони за контрол на 
емисиите, които са предвидени в 
Международната конвенция за 
предотвратяване на замърсяването от 
кораби (MARPOL); счита, че 
стратегията за декарбонизация и 
Европейският зелен курс следва да 
стимулират инвестициите, 
амбициозните научни изследвания в 
областта на нулевите емисии, по-
доброто управление на отпадъците и на 
водите и необходимите подобрения на 
инфраструктурата, за да се даде 
възможност за пазарна стабилност 
преди 2030 г., като например 
електрифицирането на пристанищата;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/35

Изменение 35
Мариан-Жан Маринеску
от името на групата PPE

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 69 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 69a. призовава настоятелно за 
увеличаване на финансирането за 
научните изследвания и разгръщането 
на пазара на алтернативни горива; 
отбелязва, че следва винаги да се 
отдава абсолютно предимство на 
насърчаването на достъпа до пазара и 
използването на алтернативни 
горива пред по-нататъшното данъчно 
облагане на горивата;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/36

Изменение 36
Петер Лизе
от името на групата PPE

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 72

Предложение за резолюция Изменение

72. отбелязва, че приблизително 60% 
от метана в световен мащаб се отделя от 
източници като селско стопанство, депа 
за отпадъци, съоръжения за отпадъчни 
води и от производството и 
транспортирането по тръбопроводи на 
изкопаеми горива; припомня, че 
метанът е парников газ с мощно 
действие, чийто потенциал за затопляне 
в рамките на период от 100 години е 28 
пъти по-висок от този на CO2; 
припомня на Комисията за нейното 
правно задължение да проучи възможно 
най-скоро варианти на политики за 
бързо намаляване на емисиите на метан 
като част от стратегическия план на ЕС 
за метана; призовава Комисията да 
представи в рамките на първата 
половина от мандата си законодателни 
предложения на Парламента и на Съвета 
във връзка с това;

72. отбелязва, че приблизително 60% 
от метана в световен мащаб се отделя от 
източници като селско стопанство, депа 
за отпадъци, съоръжения за отпадъчни 
води и от производството и 
транспортирането по тръбопроводи на 
изкопаеми горива; припомня, че 
метанът е парников газ с мощно 
действие, чийто потенциал за затопляне 
в рамките на период от 100 години е 28 
пъти по-висок от този на CO2; 
припомня на Комисията за нейното 
правно задължение да проучи възможно 
най-скоро варианти на политики за 
бързо намаляване на емисиите на метан 
като част от стратегическия план на ЕС 
за метана; призовава Комисията да 
представи в рамките на първата 
половина от мандата си подходящите 
законодателни предложения на 
Парламента и на Съвета във връзка с 
това;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/37

Изменение 37
Петер Лизе
от името на групата PPE

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 45

Предложение за резолюция Изменение

45. отново заявява, че общата 
селскостопанска политика следва да 
спре да предоставя субсидии, които са 
неблагоприятни за околната среда и 
климата, включително отводняване на 
торфища и прекомерно водочерпене за 
напояване, както и да не санкционира 
наличието на дървета върху 
селскостопански площи;

45. отново заявява, че общата 
селскостопанска политика следва да 
престане да стимулира практики, 
които са вредни за околната среда и 
климата, включително отводняване на 
торфища и прекомерно водочерпене за 
напояване, както и да не санкционира 
наличието на дървета върху 
селскостопански площи;

Or. en


