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22.11.2019 B9-0174/60

Изменение 60
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мариза 
Матиаш, Николай Вилумсен, Мат Карти, Мартина Андерсън, Пернандо Барена 
Арса, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Констандинос Арванитис, Манюел Бомпар, 
Манон Обри
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 40

Предложение за резолюция Изменение

40. приветства публикуването на 
доклада на Комисията относно 
изпълнението на стратегията на ЕС за 
приспособяване към изменението на 
климата, който показва, че е постигнат 
известен напредък по отношение на 
всяко от осемте отделни действия в 
рамките на стратегията; отбелязва 
обаче, че независимо от усилията в 
световен мащаб за намаляване на 
емисиите въздействието на изменението 
на климата е неизбежно и е 
жизненоважно да се предприемат 
допълнителни действия за 
приспособяване; поради това призовава 
Комисията да преразгледа стратегията с 
оглед на заключенията в доклада, 
според които ЕС продължава да бъде 
уязвим по отношение на въздействието, 
което оказва изменението на климата в 
рамките на неговите граници и извън 
тях; подчертава, че е необходимо 
застрахователният сектор да инвестира 
в приспособяването, както и да се 
извършват публични и частни 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации; счита, че опазването на 
човешкото здраве и осигуряването на 
безопасност, спирането на намаляването 
на биологичното разнообразие и 

40. приветства публикуването на 
доклада на Комисията относно 
изпълнението на стратегията на ЕС за 
приспособяване към изменението на 
климата, който показва, че е постигнат 
известен напредък по отношение на 
всяко от осемте отделни действия в 
рамките на стратегията; отбелязва 
обаче, че независимо от усилията в 
световен мащаб за намаляване на 
емисиите въздействието на изменението 
на климата е неизбежно и е 
жизненоважно да се предприемат 
допълнителни действия за 
приспособяване; поради това призовава 
Комисията да преразгледа стратегията с 
оглед на заключенията в доклада, 
според които ЕС продължава да бъде 
уязвим по отношение на въздействието, 
което оказва изменението на климата в 
рамките на неговите граници и извън 
тях; подчертава, че е необходимо 
застрахователният сектор да инвестира 
в приспособяването, както и да се 
извършват публични и частни 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации; счита, че опазването на 
човешкото здраве и осигуряването на 
безопасност, спирането на намаляването 
на биологичното разнообразие и 
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насърчаването на приспособяването в 
градските райони представляват 
приоритети;

деградацията на земите, и 
насърчаването на приспособяването в 
градските райони представляват 
приоритети;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/61

Изменение 61
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мариза 
Матиаш, Николай Вилумсен, Мат Карти, Мартина Андерсън, Пернандо Барена 
Арса, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Констандинос Арванитис, Манюел Бомпар, 
Манон Обри
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. отново заявява, че действията за 
приспособяване са неизбежна 
необходимост за всички държави, за да 
могат те да сведат до минимум 
отрицателното въздействие на 
изменението на климата и да използват 
пълноценно възможностите за устойчив 
по отношение на изменението на 
климата растеж и устойчиво развитие; 
подчертава необходимостта да се 
разработват единни системи и 
инструменти за проследяване на 
напредъка и ефективността на 
националните планове и действия за 
приспособяване; изразява съжаление, че 
в проектите на национални планове в 
областта на енергетиката и климата на 
държавите членки липсва амбиция по 
отношение на целите за енергийна 
ефективност и енергия от възобновяеми 
източници; припомня, че 
възобновяемите източници, в т.ч. 
енергията от възобновяеми морски 
източници, като елемент на кръговата 
икономика са част от решението за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и 
приспособяване към тях; призовава 
държавите членки да укрепят своите 

42. отново заявява, че действията за 
приспособяване са неизбежна 
необходимост за всички държави, за да 
могат те да сведат до минимум 
отрицателното въздействие на 
изменението на климата и да използват 
пълноценно възможностите за устойчив 
по отношение на изменението на 
климата растеж и устойчиво развитие; 
подчертава необходимостта да се 
разработват единни системи и 
инструменти за проследяване на 
напредъка и ефективността на 
националните планове и действия за 
приспособяване; изразява съжаление, че 
в проектите на национални планове в 
областта на енергетиката и климата на 
държавите членки липсва амбиция по 
отношение на целите за енергийна 
ефективност и енергия от възобновяеми 
източници, както и че не се включва 
информация за гарантиране на 
равенството между половете, 
въпреки поканата такава 
информация да бъде включена; 
припомня, че възобновяемите 
източници, в т.ч. енергията от 
възобновяеми морски източници, като 
елемент на кръговата икономика са част 
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национални планове в областта на 
енергетиката и климата, с цел да 
прилагат в пълна степен Парижкото 
споразумение;

от решението за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и приспособяване към тях; подчертава 
също така, че приобщаващото 
развитие и процесите на изпълнение, 
включващи членовете на всички 
маргинализирани общности, жените, 
транссексуалните общности и 
коренното население, ще спомогнат 
за идентифициране на 
потребностите на общността и ще 
дадат възможност за споделяне на 
най-добри практики, за да се даде 
възможност за справедлив енергиен 
преход; призовава следователно 
държавите членки да укрепят своите 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, с цел да 
прилагат в пълна степен Парижкото 
споразумение;

Or. en



AM\1193330BG.docx PE643.342v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.11.2019 B9-0174/62

Изменение 62
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мариза 
Матиаш, Николай Вилумсен, Мат Карти, Мартина Андерсън, Пернандо Барена 
Арса, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Констандинос Арванитис, Манон Обри, 
Манюел Бомпар
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. признава, че ЕС и неговите 
държави членки са най-големият 
източник на публично финансиране за 
борбата с изменението на климата; 
приветства решението на COP24 да се 
определи нова, по-амбициозна цел за 
периода след 2025 г., която да 
надхвърля настоящия ангажимент за 
мобилизиране на 100 милиарда щатски 
долара годишно от 2020 г. нататък, но 
изразява загриженост, че 
действителните ангажименти от страна 
на развитите държави все още далеч не 
са постигнали колективната цел от 100 
милиарда щатски долара годишно; 
очаква от 2025 г. нататък бързо 
развиващите се икономики да 
допринасят за по-големия размер на 
международното финансиране на 
борбата с изменението на климата в 
бъдеще;

46. признава, че ЕС и неговите 
държави членки са най-големият 
източник на публично финансиране за 
борбата с изменението на климата; 
приветства решението на COP24 да се 
определи нова, по-амбициозна цел за 
периода след 2025 г., която да 
надхвърля настоящия ангажимент за 
мобилизиране на 100 милиарда щатски 
долара годишно от 2020 г. нататък, но 
изразява загриженост, че в 
предвиденото финансиране за 
борбата с изменението на климата 
липсва баланс между адаптиране и 
смекчаване, въпреки че в член 9 от 
Парижкото споразумение се 
предвижда, че държавите трябва да 
се стремят към постигането му, а 
също изразява загриженост, че 
действителните ангажименти от страна 
на развитите държави все още далеч не 
са постигнали колективната цел от 100 
милиарда щатски долара годишно, 
както и че те в по-голямата си част 
са заеми, а не безвъзмездни средства; 
изразява съжаление, че 
финансирането на борбата с 
изменението на климата все още е 
много ниско в сравнение с 



AM\1193330BG.docx PE643.342v01-00

BG Единство в многообразието BG

финансирането на смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата, както и че не съществува 
финансиране за борба с изменението 
на климата за справяне със загубите и 
щетите; очаква от 2025 г. нататък 
бързо развиващите се икономики да 
допринасят за по-големия размер на 
международното финансиране на 
борбата с изменението на климата в 
бъдеще;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/63

Изменение 63
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мариза 
Матиаш, Николай Вилумсен, Мат Карти, Мартина Андерсън, Пернандо Барена 
Арса, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Констандинос Арванитис, Манюел Бомпар, 
Манон Обри
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. подчертава, че бюджетът на ЕС 
следва да бъде в съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
в областта на устойчивото развитие, 
както и с неговите средносрочни и 
дългосрочни цели  в областта на 
климата и енергията и следва да не бъде 
контрапродуктивен спрямо тези цели 
или да възпрепятства тяхното 
изпълнение; поради това призовава 
Комисията да гарантира, че 
инвестициите на ЕС се подлагат на 
проверка за съответствие с целите в 
областта на изменението на климата и 
биологичното разнообразие и да 
представи, когато е приложимо, 
хармонизирани и обвързващи правила; 
призовава Комисията да гарантира, че 
следващата Многогодишна финансова 
рамка (МФР) е изцяло в съответствие с 
Парижкото споразумение и че никаква 
част от разходите не трябва да бъде в 
противоречие със споразумението; 
подчертава значението на процеса за 
попълване на Зеления фонд за климата и 
насърчава държавите членки да 
увеличат поне двойно своите вноски за 
първоначалното мобилизиране на 
ресурси; призовава Европейската 

52. подчертава, че бюджетът на ЕС 
следва да бъде в съответствие с 
международните ангажименти на Съюза 
в областта на устойчивото развитие, с 
неговите средносрочни и дългосрочни 
цели в областта на климата и енергията, 
както и с Варшавския международен 
механизъм относно загубите и 
щетите, и следва да не бъде 
контрапродуктивен спрямо тези цели 
или да възпрепятства тяхното 
изпълнение; поради това призовава 
Комисията да гарантира, че 
инвестициите на ЕС се подлагат на 
проверка за съответствие с целите в 
областта на изменението на климата и 
биологичното разнообразие и да 
представи, когато е приложимо, 
хармонизирани и обвързващи правила; 
призовава Комисията да гарантира, че 
следващата Многогодишна финансова 
рамка (МФР) е изцяло в съответствие с 
Парижкото споразумение и че никаква 
част от разходите не трябва да бъде в 
противоречие със споразумението; 
подчертава значението на процеса за 
попълване на Зеления фонд за климата и 
насърчава държавите членки да 
увеличат поне двойно своите вноски за 
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инвестиционна банка да прекрати в 
кратък срок отпускането на заеми за 
проекти, свързани с изкопаеми горива, с 
изключение на случаите, когато се 
използва природен газ, в комбинация с 
възобновяеми източници на енергия, 
като преходна технология за замяна 
на въглищата, когато не 
съществуват други алтернативи, 
когато се прилагат предпазни мерки 
за избягване на блокиране и когато са 
предприети стъпки, за да се 
гарантира, че траекторията на 
емисиите остава в съответствие с 
целите на Парижкото споразумение; 
призовава държавите членки да 
прилагат същия принцип по отношение 
на гаранциите за експортни кредити; 
призовава за специални публични 
гаранции в полза на „зелените“ 
инвестиции, маркировките за 
екологично финансиране и фискалните 
предимства за „зелените“ 
инвестиционни фондове и за издаване 
на „зелени“ облигации; подчертава 
необходимостта от по-амбициозно 
финансиране на научноизследователска 
дейност и приложими в индустрията 
иновации;

първоначалното мобилизиране на 
ресурси; призовава Европейската 
инвестиционна банка да прекрати в 
кратък срок отпускането на заеми за 
проекти, свързани с изкопаеми горива и 
призовава държавите членки да 
прилагат същия принцип по отношение 
на гаранциите за експортни кредити; 
призовава за специални публични 
гаранции в полза на „зелените“ 
инвестиции, маркировките за 
екологично финансиране и фискалните 
предимства за „зелените“ 
инвестиционни фондове и за издаване 
на „зелени“ облигации; подчертава 
необходимостта от по-амбициозно 
финансиране на научноизследователска 
дейност и приложими в индустрията 
иновации;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/64

Изменение 64
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мариза 
Матиаш, Николай Вилумсен, Марк Ботенга, Пернандо Барена Арса, Лейла 
Шайби, Стелиос Кулоглу, Констандинос Арванитис, Манон Обри, Манюел 
Бомпар
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 52 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

52a. изразява съжаление, че в 
неотдавнашното преразглеждане на 
своята политика за енергийно 
кредитиране Европейската 
инвестиционна банка, въпреки че 
прекратява финансирането на 
проекти за изкопаеми горива, считано 
от 2021 г., запазва все пак 
възможността да одобри всеки 
проект за газова инфраструктура от 
4-ия списък на ПОИ със съфинансиран 
бюджет на ЕС до края на 2021 г.; 
подчертава, че решенията относно 
инфраструктурата създават 
зависимости и поради това призовава 
за прекратяване на всички нови 
разработки на инфраструктура за 
изкопаеми горива, включително 
инфраструктура за втечнен природен 
газ;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Изменение 65
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мариза 
Матиаш, Николай Вилумсен, Мат Карти, Мартина Андерсън, Марк Ботенга, 
Пернандо Барена Арса, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Констандинос 
Арванитис, Манюел Бомпар, Манон Обри
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 53

Предложение за резолюция Изменение

53. подчертава значението на 
справедливия преход към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
необходимостта от изпреварващ и 
основан на участие подход, за да се 
гарантира, че преходът носи ползи за 
гражданите и да се окаже подкрепа на 
най-уязвимите региони и общности; 
счита, че създаването на фонд за 
справедлив преход е един от 
инструментите, които може да се 
използват на равнището на ЕС, за да се 
гарантира приобщаващ и информиран 
преход за хората и регионите в ЕС, 
които са най-силно засегнати от 
декарбонизацията, например 
въгледобивните региони в преход; 
признава, че фондовете за обезщетения 
сами по себе си не са гарант за 
справедлив преход и ключов елемент на 
всяка политика на преход следва да 
бъде една цялостна европейска 
стратегия за развитието и 
модернизацията на посочените региони 
и за подпомагане на най-силно 
засегнатите от прехода; счита, че 
климатичният преход в ЕС трябва да 
бъде устойчив от екологична, 
икономическа и социална гледна точка; 

53. подчертава значението на 
справедливия преход към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
необходимостта от изпреварващ и 
основан на участие подход, за да се 
гарантира, че преходът носи ползи за 
гражданите и да се окаже подкрепа на 
най-уязвимите региони и общности; 
счита, че създаването на фонд за 
справедлив преход е един от 
инструментите, които може да се 
използват на равнището на ЕС, за да се 
гарантира приобщаващ и информиран 
преход за хората и регионите в ЕС, 
които са най-силно засегнати от 
декарбонизацията, например 
въгледобивните региони в преход; 
признава, че фондовете за обезщетения 
сами по себе си не са гарант за 
справедлив преход и ключов елемент на 
всяка политика на преход следва да 
бъде една цялостна европейска 
стратегия за развитието и 
модернизацията на посочените региони 
и за подпомагане на най-силно 
засегнатите от прехода; счита, че 
климатичният преход в ЕС трябва да 
бъде устойчив от екологична, 
икономическа и социална гледна точка; 
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призовава EС и държавите членки да 
въведат подходящи политики и 
финансиране в това отношение, които 
да са обусловени от ясни, надеждни и 
изпълними краткосрочни и по-
дългосрочни ангажименти за 
декарбонизация на цялата икономика, 
поети от съответните държави членки, 
включително чрез интегриране в 
окончателните си национални планове в 
областта на енергетиката и климата на 
конкретни политики за постепенно 
прекратяване на използването на 
въглища в срок, съответстващ на 
ангажиментите на ЕС за задържане на 
глобалното затопляне съгласно 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и целта за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г.;

призовава EС и държавите членки да 
въведат подходящи политики и 
финансиране в това отношение, които 
да са обусловени от ясни, надеждни и 
изпълними краткосрочни и по-
дългосрочни ангажименти за 
декарбонизация на цялата икономика, 
поети от съответните държави членки, 
включително чрез интегриране в 
окончателните си национални планове в 
областта на енергетиката и климата на 
конкретни политики за постепенно 
прекратяване на използването на 
въглища, други изкопаеми горива и 
субсидии за изкопаеми горива, в срок, 
съответстващ на ангажиментите на ЕС 
за задържане на глобалното затопляне 
съгласно дългосрочните цели на 
Парижкото споразумение и целта за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г.;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/66

Изменение 66
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мартин 
Бушман, Мариза Матиаш, Николай Вилумсен, Мат Карти, Мартина Андерсън, 
Марк Ботенга, Пернандо Барена Арса, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, 
Констандинос Арванитис, Манон Обри, Манюел Бомпар
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 62

Предложение за резолюция Изменение

62. подчертава, че 80% от хората, 
разселени поради изменението на 
климата, са жени и деца, които като 
цяло са по-силно засегнати от 
изменението на климата и поемат по-
голяма тежест, отколкото мъжете,  
въпреки че не участват в ключовото 
вземане на решения относно действията 
в областта на климата; поради това 
подчертава, че овластяването на всички 
маргинализирани по отношение на пола 
общности, както и тяхното пълноценно 
и равноправно участие и лидерство на 
международни форуми, като например 
РКООНИК и участието им в 
националните, регионалните и местните 
действия в областта на климата, са от 
жизненоважно значение за успеха и 
ефективността на тези действия; счита, 
че ЕС и държавите членки следва да 
подкрепят изцяло прилагането на Плана 
за действие на РКООНИК относно 
равенството между половете, по-
конкретно чрез включване на 
перспективата за равенство между 
половете в политиките на ЕС в областта 
на климата и развитието, както и че 
следва да насърчават участието на 
жените от коренното население и 

62. подчертава, че 80% от хората, 
разселени поради изменението на 
климата, са жени и деца, които като 
цяло са по-силно засегнати от 
изменението на климата и поемат по-
голяма тежест, отколкото мъжете,  
въпреки че не участват в ключовото 
вземане на решения относно действията 
в областта на климата; поради това 
подчертава, че овластяването на всички 
маргинализирани по отношение на пола 
общности (в т. ч. жени, момичета и 
общността на транссексуалните 
лица), както и тяхното пълноценно и 
равноправно участие и лидерство на 
международни форуми, като например 
РКООНИК и участието им в 
националните, регионалните и местните 
действия в областта на климата, са от 
жизненоважно значение за успеха и 
ефективността на тези действия; счита, 
че ЕС и държавите членки следва да 
подкрепят изцяло прилагането на Плана 
за действие на РКООНИК относно 
равенството между половете, по-
конкретно чрез включване на 
перспективата за равенство между 
половете в политиките на ЕС в областта 
на климата и развитието, както и че 
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защитниците на правата на жените в 
рамките на РКООНИК;

следва да насърчават участието на 
жените от коренното население и 
защитниците на правата на жените в 
рамките на РКООНИК;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/67

Изменение 67
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Аня Хазекамп, Мартин Бушман, Мариза 
Матиаш, Сандра Перейра, Николай Вилумсен, Марк Ботенга, Пернандо Барена 
Арса, Лейла Шайби, Манон Обри, Манюел Бомпар
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 64 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 64a. счита, че СТЕ на ЕС се е 
провалила и не е в състояние да 
постигне своите цели за намаляване 
на емисиите; подчертава, че 
създаването на допълнителни пазари 
на въглеродни емисии отслабва и 
подкопава приемането на други форми 
на нормативна уредба за околната 
среда; подчертава необходимостта 
от приемане на алтернативи на 
търговията с въглеродни емисии и от 
замяна на пазарния подход с по-
справедлив и ефективен регулаторен 
подход;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/68

Изменение 68
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мартин 
Бушман, Мариза Матиаш, Николай Вилумсен, Пернандо Барена Арса, Лейла 
Шайби, Стелиос Кулоглу, Констандинос Арванитис, Манон Обри, Манюел 
Бомпар
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 70

Предложение за резолюция Изменение

70. припомня, че 23% от световните 
емисии на парникови газове идват от 
селското стопанство; подчертава, че за 
да се осигури достатъчно прехрана за 
нарастващото световно население, са 
необходими инвестиции в 
интелигентни селскостопански 
техники и методи на производство, 
като например улавяне на метан от 
оборски тор, по-ефикасна употреба на 
торове, циклично използване на 
биомаса и подобряване на 
ефикасността на производството на 
месо и млечни продукти;

70. припомня, че 23% от световните 
емисии на парникови газове идват от 
селското стопанство и 80% от 
обезлесяването е свързано със 
селското стопанство в световен 
мащаб; подчертава, че за да се осигури 
достатъчно прехрана за нарастващото 
световно население са необходими 
инвестиции в агроекологично 
земеделие и устойчиви модели на 
производство и потребление; 
подчертава, че ефективността сама 
по себе си не представлява адекватна 
стратегия за намаляване на 
въглеродните емисии за 
селскостопанския сектор; призовава 
всички страни активно да насърчават 
здравословно и устойчиво хранене;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/69

Изменение 69
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мартин 
Бушман, Мариза Матиаш, Николай Вилумсен, Пернандо Барена Арса, Лейла 
Шайби, Стелиос Кулоглу, Констандинос Арванитис, Манон Обри, Манюел 
Бомпар
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 71

Предложение за резолюция Изменение

71. припомня, че въпреки че 
селското стопанство отговаря за около 
10% от емисиите на парникови газове в 
ЕС, то има потенциала да помага на 
Съюза за намаляване на неговите 
емисии чрез добро управление на 
почвата, агролесовъдство, опазване на 
биологичното разнообразие и други 
техники за управление на земята; 
признава, че селското стопанство има 
потенциала да води до годишни 
икономии на емисии в размер на около 
3,9 гигатона еквивалент на CO2 до 
2050 г., което представлява около 8% от 
настоящите световни емисии на 
парникови газове;

71. припомня, че въпреки че 
селското стопанство отговаря за около 
10% от емисиите на парникови газове в 
ЕС, то има потенциала да помага на 
Съюза за намаляване на неговите 
емисии чрез намаляване на 
протеиновата му зависимост от 
трети държави, намаляване на 
употребата на пестициди и торове, 
добро управление на почвата, 
агролесовъдство, опазване на 
биологичното разнообразие и други 
техники за управление на земята; 
признава, че селското стопанство има 
потенциала да води до годишни 
икономии на емисии в размер на около 
3,9 гигатона еквивалент на CO2 до 
2050 г., което представлява около 8% от 
настоящите световни емисии на 
парникови газове;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/70

Изменение 70
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мартин 
Бушман, Мариза Матиаш, Николай Вилумсен, Мат Карти, Мартина Андерсън, 
Пернандо Барена Арса, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Констандинос 
Арванитис, Манюел Бомпар, Манон Обри
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 73

Предложение за резолюция Изменение

73. признава положителната и 
значителна роля, която може да има 
селскостопанският сектор в борбата с 
изменението на климата, и подчертава 
значението на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) в подпомагането на 
земеделските стопани да развиват 
интелигентни по отношение на климата 
селскостопански практики, като 
например улавяне на въглерод и 
рециклиране на въглеродни емисии;

73. признава положителната и 
значителна роля, която може да има 
селскостопанският сектор в борбата с 
изменението на климата, и подчертава 
значението на реформирането на 
Общата селскостопанска политика 
(ОСП), за да бъдат подпомогнати 
земеделските стопани да развиват и 
прилагат интелигентни по отношение 
на климата селскостопански практики, 
като например улавяне на въглерод и 
рециклиране на въглеродни емисии;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/71

Изменение 71
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мартин 
Бушман, Мариза Матиаш, Николай Вилумсен, Мат Карти, Мартина Андерсън, 
Марк Ботенга, Пернандо Барена Арса, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, 
Констандинос Арванитис, Манон Обри, Манюел Бомпар
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 113

Предложение за резолюция Изменение

113. подчертава необходимостта от 
интегриране на амбициозни цели по 
отношение на климата във всички 
политики на ЕС, включително в 
търговската политика; призовава 
Комисията да гарантира, че всички нови 
споразумения за търговия и инвестиции, 
подписани от ЕС, са напълно 
съвместими с Парижкото споразумение 
и ЦУР, и че разпоредбите, свързани с 
околната среда и климата, са правно 
обвързващи и задължителни за 
изпълнение; отправя искане към 
Комисията да извърши и публикува 
всеобхватна оценка на съгласуваността 
на съществуващите и бъдещите 
споразумения с Парижкото 
споразумение; призовава Комисията да 
гарантира, че всяко търговско 
споразумение разполага с обвързващи 
клаузи що се отнася до спазването на 
Парижкото споразумение, включително 
разпоредби относно управлението и 
устойчивото опазване на горите; 
призовава Комисията да обръща 
специално внимание на жизнения цикъл 
на търгуваните стоки от производството 
до консумацията им, да защитава 

113. подчертава необходимостта от 
интегриране на амбициозни цели по 
отношение на климата във всички 
политики на ЕС, включително в 
търговската политика; призовава 
Комисията да гарантира, че всички нови 
споразумения за търговия и инвестиции, 
подписани от ЕС, са напълно 
съвместими с Парижкото споразумение 
и ЦУР, и че разпоредбите, свързани с 
околната среда и климата, са правно 
обвързващи и задължителни за 
изпълнение; отправя искане към 
Комисията да извърши и публикува 
всеобхватна оценка на съгласуваността 
на съществуващите и бъдещите 
споразумения с Парижкото 
споразумение; призовава Комисията да 
гарантира, че всяко търговско 
споразумение разполага с обвързващи 
клаузи що се отнася до спазването на 
целта от 1,5°C на Парижкото 
споразумение, включително разпоредби 
относно управлението и устойчивото 
опазване на горите; призовава 
Комисията да обръща специално 
внимание на жизнения цикъл на 
търгуваните стоки от производството до 
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природните ресурси и да отчита 
кумулативните въздействия, 
включително върху транспорта;

консумацията им, да защитава 
природните ресурси и да отчита 
кумулативните въздействия, 
включително върху транспорта;

Or. en
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Изменение 72
Мик Уолас, Идоя Вилянуева Руис, Петрос Кокалис, Аня Хазекамп, Мартин 
Бушман, Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, Сандра Перейра, Николай Вилумсен, 
Марк Ботенга, Пернандо Барена Арса, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, 
Констандинос Арванитис, Манон Обри, Манюел Бомпар
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 114 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 114a. счита, че либерализирането на 
световната търговия оказва 
значително въздействие върху 
увеличаването на потреблението на 
енергия и на емисиите на парникови 
газове; поради това призовава за 
прекратяване на новите споразумения 
за свободна търговия; отхвърля 
неолибералните политики, които 
дават предимство на големия бизнес и 
прехвърлят на хората тежестта на 
кризата, свързана с климата; осъжда 
неолибералните политики и 
програми, които дават свобода на 
агробизнеса да си присвоява 
природното богатство на суверенни 
държави;

Or. en


