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Изменение 44
Робърт Рос, Роб Рокен, Пиетро Фиоки, Маргарита де ла Писа Карион, Йесика 
Стегрюд

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика приканва 
водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на 
храните да предложи отхвърлянето 
на предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Преди определяне на преразгледана цел за 2030 г. и на задължителна цел за 
неутралност по отношение на климата до 2050 г. ЕС следва да вземе изцяло предвид 
всички икономически, екологични и социални съображения. ЕС следва да извърши 
оценка на въздействието на принудителното намаляване на емисиите, заедно със 
съществуващите политики в областта на покупателната способност на 
семействата и на инвестиционните бюджети както на частния, така и на публичния 
сектор. Освен това оправомощаването на Комисията (чрез делегирани актове) за 
определяне на курса за постигане на неутралност по отношение на климата след 
2030 г. очевидно надхвърля нейния мандат и дори Договорите на ЕС, тъй като това е 
съществен елемент от основния акт. И накрая, преди да продължим по-нататък, ЕС 
следва да определи дали е по-далновидно да се разчита на мерките за адаптиране към 
изменението на климата, отколкото на действията за смекчаване на последиците от 
изменението на климата.

Изменение 45
Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика приканва 
водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на 
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храните да предложи отхвърлянето 
на предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 46
Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейски зелен пакт“19, Комисията 
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 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 
„Европейски зелен пакт“19, Комисията 
определи нереалистична стратегия за 
растеж, която цели да превърне Съюза в 
предполагаемо справедливо и 
процъфтяващо общество за сметка на 
цели промишлени отрасли и 
съответно на 
конкурентоспособността в световен 
мащаб, без надлежна оценка на 
въздействието.

_________________ _________________
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 47
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Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, 
Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс 
Хинел

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейски зелен пакт“19, Комисията 
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 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 
„Европейски зелен пакт“19, Комисията 
определи нова устойчива стратегия за 
растеж, която цели да превърне Съюза в 
справедливо и процъфтяващо общество 
с модерна, устойчива и 
конкурентоспособна в международен 
план икономика, която използва 
ефективно ресурсите и е с 
висококачествени работни места и 
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.

_________________ _________________
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 48
Маркус Пипер, Мариан-Жан Маринеску, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар 
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дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-
Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, Масимилиано Салини, Шон Кели, 
Свен Шулце, Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейски зелен пакт“19, Комисията 
определи нова стратегия за растеж, 
която цели да превърне Съюза в 
справедливо и процъфтяващо общество 
с модерна и 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. 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 
„Европейски зелен пакт“19, Комисията 
определи нова стратегия за растеж, 
която цели да превърне Съюза в 
справедливо и процъфтяващо общество 
с модерна, конкурентоспособна и 
устойчива 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. 
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.

_________________ _________________
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 49
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
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Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Вследствие на регулаторната 
рамка, въведена от Съюза, емисиите 
на парникови газове в ЕС са намалели 
с 23% между 1990 г. и 2018 г., като 
същевременно през същия период 
икономиката бележи ръст от 61%, 
което показва, че е възможно 
икономическият ръст да не зависи от 
емисиите.

Or. en

Изменение 50
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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 

заличава се
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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.
_________________
20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 
1,5 °C. Специален доклад на 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) 
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.
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 51
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
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Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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 климата.22

(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. Според този 
доклад се счита, че човешките 
дейности причиняват приблизително 
1º C от глобалното затопляне над 
нивата от прединдустриалния период 
и при сегашния темп увеличението 
от 1,5° C ще бъде достигнато в 
периода 2030 – 2052 г. 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 и от 
достигане на повратни точки. 
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 климата.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 20 IPCC, 2018 г.: Глобално затопляне с 



PE653.722v01-00 10/204 AM\1206925BG.docx

BG

1,5 °C. Специален доклад на IPCC 
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)].

1,5 °C. Специален доклад на IPCC 
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 52
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мириам Дали, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт 
Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр, 
Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Екосистемите, хората и 
икономиките в ЕС ще се изправят 
пред съществени последици от 
изменението на климата, ако 
незабавно не намалим емисиите на 
парникови газове или не се 
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адаптираме към изменението на 
климата. Тежестта на изменението 
на климата показва ясно разделение 
север-юг, като южните региони в 
Европа са засегнати в много по-голяма 
степен чрез изключително високи 
температури, недостиг на вода, суша, 
горски пожари и загуби в селското 
стопанство. Адаптирането към 
изменението на климата би намалило 
до минимум неизбежните последици 
по икономически ефективен начин със 
значителни съпътстващи ползи от 
природосъобразни решения.

Or. en

Изменение 53
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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“).

заличава се

Or. en

Изменение 54
Николас Гонсалес Касарес
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от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, 
Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс 
Хинел

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, 
висококачествените работни места, 
устойчивия растеж и постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
както и към бързия, справедлив 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. en

Изменение 55
Сира Рего

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 

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

Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата („Парижкото 
споразумение“).

Or. es

Изменение 56
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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 на неблагоприятните 
въздействия от изменението на 
климата24, както и привеждането на 
финансовите потоци в съответствие 
с целта за постигане на ниски емисии 
на парникови газове и устойчиво на 
климатичните изменения развитие25.

заличава се

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

Or. en

Изменение 57
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Маркус Бухайт, Гидо Райл

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.

заличава се

Or. en

Изменение 58
Сира Рего

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 

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

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. es

Изменение 59
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Законодателството в 
областта на климата трябва да не се 
изчерпва единствено с определяне на 
цел за нулеви нетни емисии на CO2 до 
2050 г.; то следва да предвижда 
конкретни, достатъчни и 
реалистични средства за 
постигането на тази цел;

Or. en

Изменение 60
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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, 

заличава се
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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 61
Михаел Блос
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 
енергийна система с висока енергийна 
ефективност, основана изцяло на 
възобновяеми източници, която 
разчита на добре функциониращ 
вътрешен енергиен пазар. Съюзът и 
държавите членки ще трябва да 
адаптират амбициозни и съгласувани 
регулаторни рамки, включително в 
областта на иновациите и 
научноизследователската и развойната 
дейност, за да гарантират приноса на 
всички сектори на икономиката към 
целите на Съюза по отношение на 
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климата.

Or. en

Изменение 62
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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 изисква дълбока 
трансформация и принос от всички 
икономически сектори, включително 
сектора на въздухоплаването и 
морския сектор, които ще трябва да 
участват в трансформацията на 
икономиката така, че техните 
действия да допринасят за и да не 
накърняват дългосрочните цели за 
постигането на неутрален по 
отношение на климата ЕС до 2050 г. 
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. Предвид 
значението на повишаването на 
ресурсната ефективност по 
отношение на емисиите на парникови 
газове, особено важен е преходът към 
кръгова икономика, основана на 
принципа за предотвратяване на 
образуването на отпадъци и за 
намаляване на въглеродния 
отпечатък на продуктите. Предвид 
значението на намаляването до 
минимум на емисиите от изкопаеми 
горива, е важно да се заменят 
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материалите с висок интензитет на 
емисии и да се насърчава кръговост 
във всички сектори.

Or. en

Изменение 63
Маркус Пипер, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, 
Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, 
Том Берендсен, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван 
Щефанец

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, с акцент върху постепенното 
преустановяване на използването на 
изкопаеми ресурси във всички тях. 
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 движеща 
сила от съществено значение за 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата.

Or. en

Изменение 64
Хена Виркунен, Перниле Вайс, Сара Шютедал, Томас Тобé

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, с акцент върху постепенното 
преустановяване на използването на 
изкопаеми ресурси във всички тях. 
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 65
Андраш Дюрк, Едина Тот

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 морския 
транспорт. 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 
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неутралност по отношение на климата.

Or. en

Изменение 66
Сира Рего

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 
справедлива, устойчива, достъпна и 
сигурна енергийна система във 
всичките ѝ етапи и сектори. 
Ангажираността на гражданите, 
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. es

Изменение 67
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Дан Ника, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт 
Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос 
Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) С цел да се улесни преходът 
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към неутралност по отношение на 
климата във всички сектори на 
икономиката, всеки сектор следва да 
има пътна карта, в която се описва 
как той може да намали емисиите 
почти до нула и крайният срок е до 
2050 г. Тези пътни карти следва да се 
разработят в тясно сътрудничество 
между браншовите организации, 
дружествата, синдикалните 
организации и академичните среди и 
следва да оценяват възможностите, 
нуждите и предизвикателствата, 
свързани с постигането на 
неутралност по отношение на 
климата.

Or. en

Изменение 68
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Енергетиката е стратегически 
икономически сектор, основополагащ 
за суверенното развитие на 
държавите, който трябва да остане в 
сферата на публичния контрол и 
публичната собственост и да се 
развива в съответствие с 
обществения интерес, подпомаган от 
научните познания, технологичния 
прогрес и опазването на природните 
ресурси, като се съхранява техният 
капацитет за обновяване и в 
екологично равновесие.

Or. en

Изменение 69
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 



PE653.722v01-00 22/204 AM\1206925BG.docx

BG

Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, Шон Кели, Свен 
Шулце, Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Опазването на климата е 
възможност за европейската 
икономика и следва да спомогне за 
обезпечаване на водещата роля на 
нейната промишленост в иновациите 
в световен мащаб. Устойчивите 
иновации в производството може да 
насърчат европейската индустриална 
мощ в ключови сегменти на пазара и 
по този начин да се защитават и 
създават работни места.

Or. en

Изменение 70
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Миапетра 
Кумпула-Натри, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел 
Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Цифровата трансформация, 
технологичните иновации и 
научноизследователската и 
развойната дейност са изключително 
важна движеща сила за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата. Съюзът трябва да 
насърчава екосистемите към 
ключовите технологии и сектори, 
които водят до постигане на целите 
за неутралност по отношение на 
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климата в подкрепа на водещата 
позиция на Съюза.

Or. en

Изменение 71
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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.

заличава се

_________________
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 
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(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).
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 72
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

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 

(7) Съюзът е въвел регулаторна 
рамка за постигане на своята настояща 
цел за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., приета 
преди влизането в сила на 
Парижкото споразумение. 
Законодателството за изпълнение на 
тази цел се състои, наред с другото, от 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
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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.

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, за да вземе предвид 
повишената цел на Съюза в областта 
на климата за 2030 г. и целта за 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове, определени 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., 
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 

28 Регламент (ЕС) 2018/841 на 
Европейския парламент и на Съвета от 



PE653.722v01-00 26/204 AM\1206925BG.docx

BG

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).

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 73
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс 
Хинел

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 

(7) Съюзът актуализира 
политиката 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. Тази политика обаче все още 
не е в съответствие с целите 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 Европейския 
парламент и на Съвета28, с който от 
държавите членки се изисква да 
балансират емисиите и поглъщанията на 
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стопанство. 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 74
Сира Рего

Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Освен потока на енергията, 
постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да 
обхваща сектори, които оказват 
отчетливо въздействие върху тази 
цел, по-специално транспорта, 
туризма, промишлеността и 
селското стопанство. Съюзът и 
държавите членки насърчават 
специални действия за всеки от 
посочените сектори, без да се засяга 
цялостната производствена 
структура.

Or. es

Изменение 75
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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 76
Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, Алисия Омс Хинел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Джозиан Кутаяр
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Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Целта за неутралност по 
отношение на климата представлява 
огромна възможност за 
стратегическо преодоляване на 
предизвикателствата на 21-ви век. Тя 
предоставя възможност на ЕС да 
активизира своите действия и да се 
възползва от стартовото си 
предимство чрез водещата си роля в 
чистите технологии и създаването 
на нови работни места, като се 
отчита балансът между половете. 
Възникват възможности от 
навременната подмяна на 
остарялата инфраструктура и 
активи с други такива, съвместими с 
целта за дълбока декарбонизация.

Or. en

Изменение 77
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-
Натри, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-
Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Целта за неутралност по 
отношение на климата представлява 
огромна възможност за 
стратегическо преодоляване на 
предизвикателствата на 21-ви век. Тя 
предоставя възможност на ЕС да 
активизира своите действия и да се 
възползва от стартовото предимство 
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чрез водещата си роля в чистите 
технологии и създаването на нови 
работни места. Възникват 
възможности от навременната 
подмяна на остарялата 
инфраструктура и активи с други 
такива, съвместими с целта за 
дълбока декарбонизация.

Or. en

Изменение 78
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мириам Дали, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, 
Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Преходът към чиста енергия 
ще доведе до енергийна система, при 
която доставката на първична 
енергия ще идва основно от 
възобновяеми енергийни източници, 
което значително ще повиши 
сигурността на доставките, ще 
намали енергийната зависимост и ще 
насърчи вътрешния пазар на работни 
места.

Or. en

Изменение 79
Маркус Бухайт, Гидо Райл

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез пакета „Чиста енергия за заличава се
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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/ЕС30 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Директива (ЕС) 2018/200131 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
както и чрез засилване на 
съответните законодателни мерки, 
включително в Директива 2010/31/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета32.
_________________
29 COM(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).
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).

Or. en

Изменение 80
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Михаел Блос
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/ЕС30 на Европейския 
парламент и на Съвета, Директива (ЕС) 
2018/200131 на Европейския парламент и 
на Съвета, 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/ЕС30 на Европейския 
парламент и на Съвета, Директива (ЕС) 
2018/200131 на Европейския парламент и 
на Съвета, 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 ЕС в 
областта на климата, залегнали в 
настоящия регламент.

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

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

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 81
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел 
Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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/ЕС30 на Европейския 
парламент и на Съвета, Директива (ЕС) 
2018/200131 на Европейския парламент и 
на Съвета, 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 
напредва в осъществяването на 
програма, насочена към необходимата 
декарбонизация на икономиката, 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/ЕС30 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Директива (ЕС) 2018/200131 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
както и чрез засилване на съответните 
законодателни мерки, включително в 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета32.

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

29 COM(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., 

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., 
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стр. 1). 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 82
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Алисия Омс Хинел, Мохамед Чахим, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, 
Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Чрез програмата „Чиста 
енергия за островите в ЕС“ Съюзът 
насърчава ускоряването на 
постигането на целите за 
декарбонизация чрез пилотни 
проекти в регионите със специфични 
географски и демографски условия, 
като например острови. В процеса на 
преход към неутрална по отношение 
на климата икономика Съюзът следва 
да продължи да обръща особено 
внимание на нуждите на островните 
и на най-отдалечените региони.

Or. en

Изменение 83
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Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Докато целите за намаляване 
на емисиите до 2030 г. и 2050 г. са 
определени, Съюзът все още не е 
определил конкретни общоевропейски 
приложими цели за поглъщанията; 
Подобни цели са необходими, като се 
има предвид, че целта на ЕС за 
неутралност по отношение на 
климата не може да бъде постигната 
без постепенното увеличаване на 
поглъщанията на въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 84
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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.

заличава се

Or. en

Изменение 85
Андраш Дюрк, Едина Тот
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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 отговорен само за 9% 
от емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, но вече 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, защото 
усилията ще бъдат успешни само ако 
останалата част от света също 
отбележи значителен напредък.

Or. en

Изменение 86
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Том Берендсен, Масимилиано 
Салини, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

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 отговорен само за 9% 
от емисиите на парникови газове в 
световен мащаб, но вече е световен 
лидер в прехода към неутралност по 
отношение на климата и е решен да я 
постигне по равноправен, справедлив 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, 
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включително дипломацията по 
въпросите на климата.

Or. en

Изменение 87
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Миапетра Кумпула-
Натри, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-
Маркес, Алисия Омс Хинел

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 следва да продължава 
да бъде световен лидер в прехода към 
неутралност по отношение на климата и 
е решен да я постигне по равноправен, 
справедлив 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 и 
инструментите на търговската 
политика. Съюзът носи 
отговорността да покаже, че тази 
трансформация е възможна и 
целесъобразна.

Or. en

Изменение 88
Сира Рего

Предложение за регламент
Съображение 10
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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 
пренасочването на своята търговска 
политика.

Or. es

Изменение 89
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Съюзът следва да носи 
отговорност за дерегулацията и 
либерализацията на международната 
търговия, която насърчава 
нарастващите потоци на материали 
и енергия в целия свят, с огромни 
екологични, икономически и социални 
последици. Съюзът следва вместо 
това да насърчава развитието на 
взаимноизгодни международни 
икономически отношения въз основа 
на взаимно допълване, а не на 
конкуренция, като отхвърли всичко 
форми на неоколониализъм и 
прекрати всички споразумения за 
свободна търговия.

Or. en

Изменение 90
Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, Алисия Омс Хинел, Адриана 
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Малдонадо Лопес, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Делът на жените, които 
участват в планирането и вземането 
на решения във връзка с политиките 
за смекчаване на последиците от 
изменението на климата, е нисък. 
Поради това въпросите, свързани с 
равенството между половете, трябва 
да бъдат разгледани в политиките в 
областта на климата, за да се 
гарантира, че жените и мъжете 
участват равноправно и пълноценно в 
планирането и вземането на решения. 
Ако политиките в областта на 
изменението на климата не са 
насочени към всички граждани, има 
вероятност те да са по-малко 
ефективни.　

Or. en

Изменение 91
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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 успех на Европа33, 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 

заличава се
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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.
_________________
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)).
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 92
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Карлос Зориньо, Мария-Мануел 
Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Европейският парламент призова (11) Европейският парламент обяви 
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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 успех на 
Европа33, 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.

извънредно положение по отношение 
на климата и околната среда и 
многократно призова Комисията и 
държавите членки да засилят 
усилията си, за да се улесни 
необходимият преход към неутрално по 
отношение на климата общество най-
късно до 2050 г. и това да се превърне в 
пример за успех на Европа, като 
същевременно призовава за 
амбициозно законодателство в 
областта на климата с правно 
обвързваща вътрешна и приложима за 
цялата икономика цел за 
постигането на нулеви нетни емисии 
на парникови газове най-късно до 
2050 г. и междинни цели на ЕС до 
2030 г. и 2040 г. 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, 
която е в полза на всички държави 
членки и обхваща подходящи 
инструменти, стимули, подкрепа и 
инвестиции, за да се гарантира 
икономически ефективен, 
равноправен, както и социално 
балансиран и справедлив преход, като 
се вземат предвид различните 
национални обстоятелства по 
отношение на стартовите позиции, 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.

_________________ _________________
33 Резолюция на Европейския 
парламент от 15 януари 2020 г. 
относно Европейския зелен пакт 
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(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)).
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 93
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

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 успех 
на Европа33, 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 обяви 
извънредно положение по отношение 
на климата и околната среда1a и в 
тази връзка призова да се извърши 
необходимият преход към общество с 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове възможно най-скоро и най-
късно до 2050 г. и това да се превърне в 
пример за успех на Европа33. 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., 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.

_________________ _________________
1а Резолюция на Европейския 
парламент от 28 ноември 2019 г. 
относно извънредното положение по 
отношение на климата и околната 
среда (2019/2930 (RSP)).

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)).
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 94
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Масимилиано Салини, Шон Кели, Свен Шулце, 
Кристиян Елер, Иван Щефанец

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 успех на 
Европа33, 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 

(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 успех на 
Европа33, 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 
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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.

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.

_________________ _________________
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 95
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Том Берендсен, Масимилиано 
Салини, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Ситуацията с Covid-19 
предизвика обаче безпрецедентна 
историческа, хуманитарна и 
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икономическа криза. Следователно 
политиките на Европейския съюз 
трябва да се основават на нова 
задълбочена оценка на въздействието, 
като се вземе предвид новата 
икономическа реалност.

Or. en

Изменение 96
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар дел 
Кастильо Вера, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том 
Берендсен, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) За да се преодолее кризата с 
Covid-19 и въз основа на плана на 
Комисията за възстановяването на 
Европа, последната се нуждае от 
ясна политическа рамка за 
инфраструктурно развитие и научни 
изследвания, обвързани с принципите 
на пазарната икономика, 
включително разширена търговия с 
емисии и стратегическа външна 
политика. Търговските политики 
трябва да бъдат съгласувани със 
строгите правила, прилагани за 
отраслите, осъществяващи дейност 
на вътрешния пазар, за да се избегне 
създаването на нелоялна конкуренция 
за европейската промишленост. 
Принципите на пазарна икономика са 
най-подходящите за обвързване на 
опазването на климата с 
икономическото възстановяване. 
Успешните инструменти за пазарна 
икономика в промишления сектор 
може да бъдат използвани като 
модел в строителния и 
транспортния сектор.

Or. en
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Изменение 97
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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 във вътрешен план 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.

заличава се

Or. en

Изменение 98
Михаел Блос
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 

(12) За да изпълни своя ангажимент 
за постигане на дългосрочната цел по 
отношение на температурата на 
Парижкото споразумение, Съюзът 
следва да се стреми да постигне баланс 
между антропогенните емисии във 
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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.

всички отрасли на икономиката и 
поглъщанията на парникови газове чрез 
естествени поглътители както на 
национално равнище, така и в целия 
Съюз възможно най-скоро и най-късно 
до 2040 г., както и да постигне 
отрицателни емисии след това. 
Всички държави членки следва да се 
стремят колективно към постигане на 
целта за нулеви нетни емисии на 
парникови газове 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 99
Сира Рего

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 дълбока промяна 
на своя модел на производство с 
йерархично предимство според 
намаляването на емисиите при 
източника 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, 
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необходими за постигане на целта.

Or. es

Изменение 100
Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, Алисия Омс Хинел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Джозиан Кутаяр

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 и на равнището на държавите 
членки най-късно 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., като 
се включат и регионалните и 
местните равнища на политиката, 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, също 
и на равнището на държавите членки 
по икономически ефективен, 
справедлив и социално балансиран 
начин, като се насърчава 
икономическата 
конкурентоспособност и създаването 
на работни места и като се взема 
предвид балансът между половете и 
не се допуска никой да бъде изоставен. 
След 2050 г. Съюзът и всички държави 
членки следва да продължат 
усилията си за допълнително 
намаляване на емисиите, за да се 
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гарантира, че поглъщанията на 
парникови газове надвишават 
емисиите.

Or. en

Изменение 101
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Дан Ника, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес

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 и на равнището на държавите 
членки най-късно 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., като 
се включат и регионалните и 
местните равнища на политиката, 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, също 
и на равнището на държавите членки 
по икономически ефективен, 
справедлив и социално балансиран 
начин, като се насърчава 
икономическата 
конкурентоспособност и създаването 
на работни места и не се допуска 
никой да бъде изоставен. След 2050 г. 
Съюзът и всички държави членки 
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следва да продължат усилията си за 
допълнително намаляване на 
емисиите, за да се гарантира, че 
поглъщанията на парникови газове 
надвишават емисиите.

Or. en

Изменение 102
Мария Да Граса Карвалю, Андрюс Кубилюс

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 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. Европейската комисия следва 
да създаде регулаторна и 
инвестиционна рамка за въвеждане на 
технологии за поглъщане на 
въглеродни емисии, включително за 
определяне на целите за 
поглъщанията, и следва да разработи 
методология, която да дава 
възможност за изчисляване на 
потенциала за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата при прилагането на подобни 
технологии, като например 
улавянето и използването на въглерод, 
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което да се въведе и извън ЕС.

Or. en

Изменение 103
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Шон Кели, Свен Шулце, 
Кристиян Елер, Иван Щефанец

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, и чрез смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата на международно равнище 
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
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
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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 Съюза 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 и държавите членки 
следва да се стремят да постигнат 
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 и да 
постигнат целта 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 105
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, 
Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, 
Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика 
през 2050 г. следва да доведе до по-
устойчива и конкурентоспособна 
икономика на равнището на Съюза и 
на държавите членки, която е 
развита в технологично отношение, 
генерира икономически растеж и нови 
възможности за бизнес и заетост. 
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Той също така следва да послужи за 
постигане на по-сплотен Съюз, да 
съдейства на гражданите и 
териториите, които са най-
засегнати от енергийния преход, да се 
възползват от него. За тази цел 
Съюзът трябва да предвиди 
механизми и фондове, които да 
отговорят на предизвикателството, 
да позволяват мобилизирането на 
мащабни инвестиции, необходими за 
финансиране на прехода, така че, 
като се вземат предвид различните 
стартови позиции на държавите 
членки, всяка от тях да постигне 
неутралност по отношение на 
климата по икономически ефективен 
и социално справедлив начин най-
късно до 2050 г.

Or. en

Изменение 106
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) ЕС следва да гарантира, че 
държавите членки разполагат със 
средства за инвестиране в 
екологичния преход, като в този 
смисъл той следва да отмени горната 
граница на ЕС за национални заеми 
от 3% от БВП съгласно предвиденото 
в Пакта за стабилност и растеж, и 
също така нулевия структурен 
дефицит, произтичащ от фискалния 
пакт, който сериозно възпрепятства 
екологичния преход, като забранява 
на държавите членки да започнат да 
прилагат мащабни стимули за 
публични инвестиции за постигането 
на икономика с нулеви емисии на 
въглерод. Екологичните и социалните 
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публични инвестиции следва да бъдат 
изключени от това правило за 3%.

Or. en

Изменение 107
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Много от технологиите, от 
които се нуждаем за насърчаване на 
декарбонизацията и цифровизацията, 
все още предстои да бъдат 
разработени. Ако съществуват цели 
за 2030/2050 г. за намаляване на CO2, 
те трябва да бъдат отразени в 
програма „Хоризонт Европа“ и 
свързаните с нея съвместни 
предприятия. Съществува и 
необходимост от определяне на цели 
за създаване на необходимата 
енергийна инфраструктура, както и 
да се осигури изграждане на подходящ 
капацитет, за да е налице 
достатъчно количество водород като 
важна междинна технология за 
декарбонизиране на енергоемките 
енергийни сектори.

Or. en

Изменение 108
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Нилс 
Турвалдс

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(12a) Най-късно до 2050 г. емисиите 
и поглъщанията на парникови газове в 
целия Съюз, регламентирани от 
законодателството на Съюза, трябва 
да се балансират, като след този 
краен срок поглъщанията на 
парникови газове в Съюза и 
държавите членки трябва да 
надвишават емисиите, за да се 
постигне целта на Парижкото 
споразумение от 1,5 градуса над 
нивата от прединдустриалния 
период; до този краен срок трябва да 
се обърне специално внимание на 
усъвършенстването на научните 
изследвания, разработването на 
поглътители и на технологии за 
улавяне на въглерод.

Or. en

Изменение 109
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Масимилиано 
Салини, Свен Шулце, Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Целите в областта на 
климата на Парижкото споразумение 
трябва да бъдат прилагани по начин, 
който зачита неутралността на 
технологиите, икономическата 
ефективност и социалния баланс. 
Само ако ЕС остане икономически 
силен, привлекателен за инвестиции и 
конкурентоспособен в международен 
план и гарантира широко социално 
одобрение, той може да служи като 
модел за опазване на климата в 
световен мащаб.

Or. en
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Изменение 110
Томас Тобé, Хена Виркунен, Сара Шютедал

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) За да се постигне неутралност 
по отношение на климата и да се 
допълни ролята на горите като 
поглътители, е важно да се насърчава 
допълнително използването на 
материали, горива и продукти на 
биологична основа като алтернатива 
на тези, получени на основата на 
изкопаеми горива, с оглед намаляване 
на емисиите;

Or. en

Изменение 111
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) За да избегне най-
неблагоприятните последици от 
изменението на климата и за да 
постигне нулеви нетни емисии на 
парникови газове, Съюзът следва да се 
стреми да постигне изцяло основана 
на възобновяеми източници високо 
ресурсно и енергийно ефективна 
икономика.

Or. en

Изменение 112
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Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, 
Миапетра Кумпула-Натри, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел 
Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) В прехода си към неутралност 
по отношение на климата Съюзът 
трябва да запази 
конкурентоспособността на своята 
промишленост, по-специално на 
енергоемката си промишленост, 
включително чрез разработването на 
ефективни мерки за справяне с 
изместването на въглеродни емисии и 
да осигури равни условия на 
конкуренция между Съюза и трети 
държави, за да се избегне нелоялната 
конкуренция поради неизпълнение на 
политиките в областта на климата 
в съответствие с Парижкото 
споразумение. В това отношение 
важна роля може да играят 
механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите и 
инструментите на търговската 
политика.

Or. en

Изменение 113
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, 
Свен Шулце, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(12б) Много от технологиите, от 
които се нуждаем за насърчаване на 
декарбонизацията и цифровизацията, 
все още предстои да бъдат 
разработени. Ако съществуват цели 
за 2030/2050 г. за намаляване на CO2, 
съществува и необходимост от 
определяне на цели за създаване на 
необходимата инфраструктура, за да 
е налице достатъчно количество 
водород за декарбонизиране на 
енергоемките енергийни сектори.

Or. en

Изменение 114
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, 
Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 12в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Енергийният преход подобрява 
енергийната ефективност и намалява 
енергийната зависимост на Съюза и 
неговите държави членки. Тази 
структурна промяна към по-
ефективна икономика, основана на 
възобновяеми енергийни източници, 
във всички сектори ще бъде от полза 
не само за търговския баланс, но и ще 
засили енергийната сигурност и 
борбата с енергийната бедност.

Or. en

Изменение 115
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Дан Ника, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
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Адриана Малдонадо Лопес, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, 
Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 12г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) За да се стимулира 
въвеждането на поглъщане на 
въглеродни емисии при пълно 
зачитане на целите за биологичното 
разнообразие, до 2023 г. Комисията 
следва да проучи разработването на 
регулаторна рамка за сертифициране 
на поглъщанията на въглеродни 
емисии въз основа на надеждно и 
прозрачно отчитане на въглеродните 
емисии, за да извършва наблюдение и 
проверка на автентичността на 
поглъщанията на въглеродни емисии и 
да изготви подробни правила за 
изчисляване на емисиите в целия 
Съюз и счетоводни правила за 
прехвърляне на емисии на CO2 през 
границите и между секторите.

Or. en

Изменение 116
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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, 

заличава се
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и следва научните препоръки на IPCC.

Or. en

Изменение 117
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

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 засили 
действията си в областта на климата и 
да запази водещата си роля в 
международен план, за да защити 
хората и планетата срещу заплахата от 
опасното изменение на климата, като се 
стреми да постигне дългосрочната цел 
по отношение на температурата, с 
която повишаването на 
температурата се ограничава до 
1,5°C над нивата от 
прединдустриалния период, залегнала 
в член 2 от Парижкото споразумение, и 
следва научните препоръки на IPCC.

Or. en

Изменение 118
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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 

(13) Съюзът следва да продължи и 
засили действията си в областта на 
климата и да запази водещата си роля в 
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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.

международен план и след 2050 г., за да 
защити хората, икономиката 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 EPCC и IPCC.

Or. en

Изменение 119
Томас Тобé, Хена Виркунен, Сара Шютедал

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Целта на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
2030 г. следва да бъде определена на 
равнище, което е напълно съобразено 
със задълженията, поети по 
Парижкото споразумение, и с целите, 
определени в настоящия регламент. 
Трябва надлежно да се вземе предвид 
индустриалният, технологичният и 
иновационният капацитет на Съюза. 
За да се стимулира международната 
координация и съвместните действия 
за тази цел, е необходимо да се 
поддържа и развива 
конкурентоспособността на 
промишлеността, икономическият 
растеж и социалните стандарти на 
Съюза.

Or. en

Изменение 120
Маркус Пипер, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика Ниблер, Пилар 
дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-
Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, Масимилиано Салини, Свен 
Шулце, Кристиян Елер, Хилдегард Бентеле, Иван Щефанец
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Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Съюзът следва да продължи да 
полага усилия за насърчаване на 
кръговата икономика и да подкрепя и 
занапред възобновяемите решения, 
които могат да заместят 
продуктите и материалите на 
базата на изкопаеми горива.

Or. en

Изменение 121
Хена Виркунен, Перниле Вайс, Сара Шютедал, Томас Тобé

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Съюзът следва да продължи да 
полага усилия за насърчаване на 
кръговата икономика и да подкрепя и 
занапред възобновяемите решения, 
които могат да заместят 
продуктите и материалите на 
базата на изкопаеми горива.

Or. en

Изменение 122
Маркус Бухайт, Гидо Райл

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Адаптирането е ключов 
елемент от дългосрочния глобален 
отговор на изменението на климата. 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 123
Сира Рего

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. При всички 
случаи усилията за адаптиране следва 
да бъдат обвързани с целевото 
намаление на емисиите при 
източника и не следва да означават 
отлагането му.

Or. es
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Изменение 124
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене

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. 
Комисията следва да разработи 
конкретни показатели за измерване 
на напредъка по отношение на 
адаптацията, като същевременно 
държавите членки следва да приемат 
всеобхватни национални стратегии и 
планове за адаптация.

Or. en

Обосновка

Адаптацията е един от важните „стълбове“ на политиката в областта на климата 
и е невъзможно напредъкът по отношение на нея да се сравнява в различните 
държави – членки на ЕС, поради липсата на единни стандарти или показатели, които 
биха могли да се използват за нейното измерване. Така измерването на напредъка по 
отношение на адаптацията може да се превърне в субективна процедура на 
институциите на Съюза.

Поради това и за да се гарантира яснота и сигурност, институциите на ЕС трябва 
да въведат ясни показатели за измерване на напредъка по отношение на 
адаптацията, които да са разбираеми и еднакво приложими във всички държави 
членки.

Изменение 125
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Маркус Бухайт, Гидо Райл

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 126
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, 
Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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) 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, 
различните стартови позиции, вече 
положените усилия 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, и социалните, 
икономическите и екологичните 
разходи в резултат от недостатъчни 
действия в решенията за инвестиции и 
планиране, като същевременно се 
гарантира, че политиките на ЕС са 
устойчиви на изменението на 
климата; разходната ефективност и 
технологична неутралност при 
постигане на намалението на емисии и 
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поглъщанията на парникови газове и 
при увеличаване на устойчивостта; 
постепенния напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Or. en

Изменение 127
Сира Рего

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 

(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; 
техническата и икономическата 
осъществимост и предимството на 
решения с нулеви емисии при 
източника при постигане на 
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на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция. Възприемането на 
възобновяеми източници на енергия 
трябва да бъде основна движеща сила 
в този процес.

Or. es

Изменение 128
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) В съобщението си „Часът на 
Европа: възстановяване и подготовка 
за следващото поколение“ Комисията 
обяви своето намерение да ускори 
цифровата трансформация. 
Извънредната ситуация, свързана с 
Covid-19, подчерта зависимостта от 
енергия за социалното участие, 
упражняването на гражданство и 
уменията за работа в цифрова 
икономика. За да се предотврати 
социалното изключване и да се 
гарантира, че гражданите на ЕС 
реализират пълния си потенциал в 
цифровата трансформация, 
Комисията гарантира, че всички 
граждани на ЕС имат право на 
енергия, включително на осигуряване 
на достъп до енергия и защита и 
подкрепа за уязвимите потребители.

Or. en

Изменение 129
Михаел Блос
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Целта на Съюза за нулеви 
нетни емисии на парникови газове 
следва да бъде постигната чрез 
разработване и преразглеждане на 
цялото съответно законодателство 
на Съюза. Изменението на това 
законодателство следва да бъде 
извършено така, че да се гарантира 
съгласуваността на публичните и 
частните финанси, както и на 
фондовете и регламентите за 
конкретни инструменти на Съюза по 
отношение на целите на Съюза по 
отношение на климата.

Or. en

Изменение 130
Йежи Бузек, Адам Ярубас

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Целта за неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г. следва да бъде 
постигната като се вземат предвид 
различните стартови позиции на 
държавите членки и в дух на 
солидарност към държавите членки с 
по-нисък доход, включително чрез 
пропорционално нарастващи 
механизми за компенсация, залегнали 
в действащото законодателство, 
като се обърне специално внимание на 
Директивата за СТЕ на ЕС.

Or. en
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Изменение 131
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Том Берендсен, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Целта за неутрална по 
отношение на климата икономика до 
2050 г. следва да бъде постигната 
като се вземат предвид различните 
стартови позиции на държавите 
членки и в дух на солидарност между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 132
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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 

заличава се
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прикани Комисията да проучи дали 
това изисква коригиране на 
съществуващите правила.

Or. en

Изменение 133
Сира Рего

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“, 
като тези, които допринасят най-
много за изменението на климата и 
освен това имат най-голяма 
възможност да предприемат мерки, 
носят особена отговорност. 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. es

Изменение 134
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел
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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 
значителни 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.

Or. en

Изменение 135
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт 
Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Създаването на устойчивост 
спрямо изменението на климата и 
адаптацията към неизбежните 
последици от изменението на 
климата също изискват съвместни 
усилия от страна на икономическите 
и социалните сектори и 
съгласуваност в европейското 
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законодателство и политики.

Or. en

Изменение 136
Михаел Блос
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 от 50 до 
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 

заличава се
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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 
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 137
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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 

заличава се
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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.
_________________
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 
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Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 138
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш

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 Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 

(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 със 
70% спрямо равнищата от 1990 г. Ако 
сметне за необходимо да се увеличи 
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 
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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.

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 139
Мохамед Шахим, Нилс Фулсанг

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 

(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 
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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.

следва да изпълняват своята роля. 
Предвид целта на Съюза за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г., от 
съществено значение е действията в 
областта на климата да бъдат 
допълнително засилени, и по-
специално целта на Съюза по 
отношение на 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, 
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
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Изменение 140
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Нилс 
Турвалдс

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 
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 

(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 
може Съюзът да постигне своята цел 
за неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г., от 
съществено значение е действията в 
областта на климата да бъдат 
допълнително засилени, и по-
специално целта на Съюза за 2030 г. да 
бъде завишена до намаляване на 
емисиите с най-малко 55% 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.
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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 
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 141
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Дан Ника, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш 
Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес

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 

(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 
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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.

отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. В 
резолюциите си от 14 март 2019 г. 
относно изменението на климата, от 
28 ноември 2019 г. относно 
Конференцията на ООН по 
изменението на климата в Мадрид, 
Испания и от 15 януари 2020 г. 
относно „Европейския зелен пакт“ 
Европейският парламент вече 
призова за увеличаване на целта на ЕС 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове за 2030 г. във 
вътрешен план на 55% спрямо 
равнищата от 1990 г. и настоятелно 
призова Комисията да внесе за тази 
цел предложение. 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, и на последиците на 
национално равнище, установени в 
тях, да направи преглед на целта на 
Съюза по отношение на климата за 
2030 г. и в съответствие с целта да 
ограничи повишаването на 
температурата до 1,5° C над нивата 
от прединдустриалния период, 
залегнали в Парижкото споразумение, 
и за намаляване на емисиите с най-
малко 55% спрямо 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 това намаляване на емисиите.

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

36 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 



PE653.722v01-00 82/204 AM\1206925BG.docx

BG

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).

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 142
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар 
дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-
Ксавие Белами, Масимилиано Салини, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван 
Щефанец

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 

(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 
същевременно се вземе предвид 
принципът „замърсителят плаща“. 
На основата на цялостна оценка на 
въздействието с разбивка по държави 
членки и като вземе предвид анализа си 
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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.

на интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени ѝ съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1999 на Европейския парламент и 
на Съвета36, въздействието на 
излизането на Обединеното кралство 
от ЕС върху цялостната способност 
на Съюза за намаляване на емисиите 
на парникови газове, както и 
икономическата ситуация след Covid-
19, Комисията следва да направи 
преглед на целта на Съюза по 
отношение на климата за 2030 г. и да 
обсъди възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 50% 
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. въз основа на 
резултата от оценката на 
въздействието 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 предложеното 
намаляване на емисиите с 50% 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., 

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., 
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стр. 1). стр. 1).

Or. en

Изменение 143
Андраш Дюрк, Едина Тот

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 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 

(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 
същевременно се вземе предвид 
принципът „замърсителят плаща“. 
На основата на цялостна оценка на 
въздействието с разбивка по държави 
членки 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 
направи преглед на целта на Съюза по 
отношение на климата за 2030 г. и да 
обсъди целта 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. въз основа на резултата от 
оценката на въздействието 
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изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 50—
55% в сравнение с 1990 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 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 144
Мариан-Жан Маринеску

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 

(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 
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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.

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 
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 постигне 
новата цел за 2030 г. по отношение на 
климата.

_________________ _________________
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
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Изменение 145
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мартина Длабайова, Мортен Хелвег Петерсен, 
Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави преглед и предлага да се 
преразгледат, при необходимост, 
всички политики и инструменти, 
свързани с постигането на целта на 
Съюза по отношение на климата за 
2030 г. и с целта за неутралност по 
отношение на климата, посочена в 
член 2, параграф 1. В това отношение 
завишените цели на Съюза изискват 
схемата на ЕС за търговия с емисии 
да съответства на целта, поради 
което Комисията ще преразгледа 
бързо Директива за СТЕ и ще засили 
фонда за иновации към нея, за да 
създаде допълнително финансови 
стимули за нови технологии, да 
насърчи растежа, 
конкурентоспособността, 
подкрепата за чисти технологии, 
като същевременно гарантира, че 
засилването на фонда за иновации 
допринася за процеса на справедлив 
преход.

Or. en

Изменение 146
Андраш Дюрк, Хилдегард Бентеле, Едина Тот

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(17a) За да се постигне 
общоевропейската цел за намаляване 
на емисиите за 2030 г., всяка държава 
членка постига най-малко същото 
минимално равнище на намаляване на 
емисиите до 2030 г. спрямо 
равнището от 1990 г. Всяка държава 
членка приема общонационална цел за 
намаляване на емисиите, с което ЕС 
ще укрепи сближаването на усилията 
на държавите членки за намаляване 
на емисиите, за да се постигне целта 
за неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. по справедлив 
начин въз основа на по-балансирано 
разпределение на тежестта между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 147
Маркус Пипер, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика Ниблер, Пилар 
дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена 
Виркунен, Том Берендсен, Масимилиано Салини, Шон Кели, Свен Шулце, 
Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Комисията следва също така 
да направи оценка до каква степен 
използването на механизмите на 
международния пазар би могло да 
допринесе за икономически ефективно 
постигане на целите на ЕС и на 
държавите членки. Ако счете за 
необходимо, Комисията следва да 
внесе предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение 
на настоящия регламент, на 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета.
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Or. en

Изменение 148
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Дан Ника, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт 
Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) За да се гарантира, че Съюзът 
и всички държави членки не се 
отклоняват от пътя за постигане на 
целта за неутралност по отношение 
на климата най-късно до 2050 г., 
както и за да се гарантират 
предвидимост и увереност за всички 
икономически участници и за 
населението като цяло, Комисията 
следва да направи оценка на 
възможностите за определяне на цел 
на Съюза по отношение на климата 
за 2040 г. и за тази цел да представи 
законодателни предложения на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 149
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Съображение 17б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Комисията следва 
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допълнително да гарантира, че 
промишлеността може в 
достатъчна степен да премине 
сериозния преход към неутралност по 
отношение на климата и високо 
амбициозните цели за 2030 г. и 2040 г. 
чрез цялостна регулаторна рамка и 
финансови ресурси, съизмерими с 
предизвикателствата. Тази 
регулаторна и финансова рамка следва 
да бъде периодично оценявана и 
адаптирана, ако е необходимо, за да се 
предотврати изместването на 
въглеродни емисии, закриване на 
предприятия в промишлеността, 
загуба на работни места и нелоялна 
международна конкуренция.

Or. en

Изменение 150
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Мартин Хойсик, Иварс 
Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Нилс 
Турвалдс

Предложение за регламент
Съображение 17б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) За да могат държавите членки 
за постигнат целта по отношение на 
климата за 2030 г. и неутралност по 
отношение на климата най-късно до 
2050 г., Съюзът следва да продължава 
да работи за силна устойчива 
биотехнологична икономика, по-
специално чрез засилване на своите 
усилия в постепенното 
преустановяване на използването на и 
енергийни субсидии за изкопаеми 
горива.

Or. en
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Изменение 151
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Съображение 17в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Комисията е разработила и 
адаптирала няколко инициативи в 
секторното законодателство в 
областта на енергетиката, по-
специално по отношение на 
енергията от възобновяеми 
източници, енергийната 
ефективност, включително на 
енергийните характеристики на 
сградите. Тези инициативи образуват 
пакет първо в рамките на общата 
тема за енергийна ефективност и на 
водещата роля на Съюза в световен 
мащаб в областта на възобновяемите 
енергийни източници. Тези 
инициативи следва да бъдат взети 
предвид в националния дългосрочен 
напредък в работата за постигане на 
целта за неутралност по отношение 
на климата за 2050 г., за да се 
гарантират високо енергийно 
ефективна и базирана на 
възобновяеми енергийни източници 
енергийна система и разработването 
на възобновяеми енергийни източници 
в рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 152
Маркус Бухайт, Гидо Райл

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(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.

заличава се

Or. en

Изменение 153
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш

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 

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
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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.

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. Това следва да се 
прилага за мерките, предвидени като 
част от икономическото 
възстановяване след пандемията от 
COVID-19 както на равнището на ЕС, 
така и на държавите членки. В 
съобщението си „Часът на Европа: 
възстановяване и подготовка за 
следващото поколение“ Комисията 
описа в тази насока „Европейския 
зелен пакт“ като стратегия за 
растеж на Европа, като съответно 
Комисията и държавите членки 
гарантират, че всички мерки, 
предприети за икономическо 
възстановяване, са насочени към и 
съгласувани с целта за неутралност 
по отношение на климата. 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
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Изменение 154
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Хена Виркунен, Том Берендсен, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, 
Томас Тобé, Иван Щефанец

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 и пропуските в исканата 
подкрепа. 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. en

Изменение 155
Николас Гонсалес Касарес
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от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Дан Ника, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел 
Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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 
всички държави 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 и 
държавите членки 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 156
Сира Рего
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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 индивидуалният 
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. es

Изменение 157
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш 
Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
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Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Съюзът следва да има орган, 
който представлява независим 
експертен научен опит, за 
консултиране и оценяване на 
напредъка на действията на Съюза в 
областта на климата. Комисията 
следва да създаде независима 
европейска експертна група по 
изменението на климата (EPCC) 
като орган, който отговаря за 
оценяването и отправя препоръки 
относно политиките в областта на 
изменението на климата. EPCC 
следва да осъществява своята 
дейност при пълна автономност от 
Комисията и в състава на EPCC 
следва да участват равен брой жени и 
мъже. Тази експертна група следва да 
се състои от учени, избрани въз 
основа на техния експертен опит в 
областта на изменението на 
климата, с цел да се анализира 
ежегодно намаляването на емисиите 
на парникови газове в Съюза и във 
всички държави членки, за да се 
гарантира това намаляване с течение 
на времето. Експертната група 
следва също така да консултира 
Комисията относно оценката на 
съгласуваността на напредъка и 
мерките на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение 
на климата най-късно до 2050 г. и за 
изпълнение на ангажиментите на 
Съюза съгласно Парижкото 
споразумение.

Or. en

Изменение 158
Маркус Бухайт, Гидо Райл
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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.

заличава се

Or. en

Изменение 159
Сира Рего

Предложение за регламент
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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. 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. Комисията оказва помощ на 
държавите членки при събирането на 
надеждни, съгласувани и съпоставими 
данни.

Or. es

Изменение 160
Маркус Пипер, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи 
Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Том 
Берендсен, Свен Шулце, Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван Щефанец
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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, последния преглед в 
съответствие с член 14 от 
Парижкото споразумение и 
РКООНИК. 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 и световни 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

Изменение 161
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт 
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Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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 на EPCC. 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

Изменение 162
Миапетра Кумпула-Натри, Нилс Фулсанг

Предложение за регламент
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Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Тъй като трансформацията 
към неутралност по отношение на 
климата ще изисква мобилизирането 
на инвестиции в огромен размер, 
изготвянето на въглероден бюджет 
на Съюза (кумулативни емисии на 
CO2) ще изясни допълнително целите 
по отношение на климата и ще 
подобри предвидимостта за 
различните заинтересовани страни и 
инвеститори.

Or. en

Изменение 163
Маркус Бухайт, Гидо Райл

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 164
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт 
Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Джозиан 
Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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. Ето 
защо Комисията следва да се ангажира с 
всички групи на обществото и със 
заинтересовани страни, включително 
синдикални организации, академични 
и научноизследователски организации 
и промишлеността, за да им даде 
възможност да предприемат действия за 
изграждане на справедливо, неутрално и 
устойчиво на изменението на климата 
общество, включително чрез даване на 
ход на Европейски пакт за климата.

Or. en

Изменение 165
Андраш Дюрк, Едина Тот

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 

заличава се
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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, които да бъдат 
съобразени с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 
2016 г.37. 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 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 166
Маркус Бухайт, Гидо Райл

Предложение за регламент
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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, които да бъдат 
съобразени с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 
2016 г.37. 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.

заличава се

_________________
37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
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Or. en

Изменение 167
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар 
дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-
Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, Масимилиано Салини, Шон Кели, 
Свен Шулце, Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван Щефанец

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, които да бъдат 
съобразени с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 
2016 г.37. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните 
актове, Европейският парламент и 
Съветът получават всички 

заличава се
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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 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 168
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, 
Нилс Турвалдс

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 

(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 да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета законодателно 
предложение за курс за постигане на 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове в Съюза най-късно до 2050 г.
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експертно равнище, които да бъдат 
съобразени с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 
2016 г.37 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 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 169
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, 
Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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 

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
синдикалните организации, 
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 
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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, които да бъдат 
съобразени с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 
2016 г.37 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.

по целта за неутралност по отношение 
на климата, Комисията следва да вземе 
предвид становището на EPCC, да 
направи оценка на възможностите за 
структурата и проекта на курс за 
постигане на нулеви нетни емисии на 
парникови газове в Съюза най-късно до 
2050 г. и за тази цел следва да внесе 
законодателни предложения до 
Европейския парламент и до Съвета.

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

Or. en

Изменение 170
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
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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, които да бъдат 
съобразени с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 
2016 г.37 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.

стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към нулеви 
нетни емисии на парникови газове е 
необратим, да се осигури намаляване с 
течение на времето и да се 
подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, курсът на Съюза за 
постигане на целта по отношение на 
климата за 2030 г. и на нулеви нетни 
емисии на парникови газове следва да 
бъде предложен от Комисията и 
приет от Европейския парламент и 
Съвета по реда на обикновената 
законодателна процедура. В 
контекста на осигуряване на 
предвидимост и доверие е от особена 
важност Комисията да приема редовно 
пътна карта на Съюза, която да 
показва колко бързо всички и 
отделните сектори на икономиката 
биха могли да намаляват своите 
емисии в съответствие с целите за 
нулеви нетни емисии за 2030 г. 
Пътната карта на Съюза следва да 
бъде приведена в съответствие с 
горепосочения курс на Съюза.

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

Or. en

Изменение 171
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Маркус Бухайт, Гидо Райл

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 
съответно изменен, за да се включи 
целта за неутралност по отношение 
на климата в съответните 
разпоредби.

заличава се

Or. en

Изменение 172
Маркус Бухайт, Гидо Райл

Предложение за регламент
Съображение 23
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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.

заличава се

Or. en

Изменение 173
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, Масимилиано 
Салини, Свен Шулце, Кристиян Елер, Хилдегард Бентеле, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Добре функциониращият 
вътрешен енергиен пазар е важен 
компонент на енергийния преход и ще 
спомогне да го направи финансово 
жизнеспособен. На развитието на 
интелигентно и цифрово 
електричество и газови мрежи 
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трябва да се отдаде приоритетно 
значение в многогодишната 
финансова рамка (МФР) (мрежите 
TEN с Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ). Програмите за 
възстановяване след епидемията от 
Covid-19 трябва също така да 
подкрепят развитието на 
транснационални енергийни мрежи. 
Необходими са ефективни и бързи 
процедури за вземане на решения, за да 
се подпомогне развитието на 
мрежата, по-специално в 
ориентирана към бъдещето и 
съвместима с водорода газова 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 174
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Една напълно ефективна 
политика на Съюза в областта на 
климата следва да преодолее 
изместването на въглеродни емисии и 
да разработи подходящите 
инструменти и механизми за 
справяне с всяко потенциално 
изместване на въглеродни емисии, за 
да се стимулират също така 
стандартите на Съюза и водещите 
участници в отраслите.

Or. en

Изменение 175
Томас Тобé, Хена Виркунен, Сара Шютедал
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Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Политиките и 
законодателната рамка на Съюза в 
областта на климата следва да 
насърчават залесяването и 
устойчивото управление на горите в 
целия Съюз чрез споделяне на най-
добрите практики, промишлени 
познания и иновации.

Or. en

Изменение 176
Мартин Хойсик, Фредрик Федерлей, Каталин Чех, Кристоф Грюдлер, Валери Айе

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Отпечатъкът върху климата 
на потреблението на Съюза е 
съществен инструмент за развитие 
към подобряване на цялостната 
съгласуваност на целите на Съюза в 
областта на климата.

Or. en

Изменение 177
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, Масимилиано 
Салини, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Съображение 23б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(23б) Европейските сдружения, по-
специално в сектора на 
акумулаторните батерии и водорода, 
са от изключителна важност: 
координирани на европейско равнище, 
те предлагат големи възможности за 
процесите на регионално 
възстановяване след епидемията от 
Covid-19 и успешна структурна 
промяна. Законовите изисквания 
трябва да създадат рамка за иновации 
в благоприятна за климата 
мобилност и в производството на 
енергия. Тези сдружения следва да 
получават подходяща подкрепа и 
финансиране и следва също така да 
бъдат част от бъдещата външна 
политика и от политиката за 
съседство, както и от търговските 
споразумения.

Or. en

Изменение 178
Мартин Хойсик, Каталин Чех, Кристоф Грюдлер, Валери Айе

Предложение за регламент
Съображение 23б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Една напълно ефективна 
политика на Съюза в областта на 
климата следва да преодолее 
изместването на въглеродни емисии и 
да разработи подходящите 
инструменти, като например 
механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите, за 
да се справи с изместването и да 
защитава нашите стандарти и 
водещите участници в отраслите.

Or. en
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Изменение 179
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

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:

Настоящата директива има за цел да 
насърчава необходимия преход към 
рационална политика в областта на 
околната среда. За тази цел 
държавите – членки на ЕС, и 
институциите на ЕС трябва да 
преразгледат, да подложат на 
проверка и, ако е необходимо, да 
адаптират всички съществуващи 
политики. При предприемане на 
мерки за опазване на околната среда и 
за 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, на 
благополучието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката.

Or. en

Изменение 180
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
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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 
общата правна рамка, която обхваща 
всички настоящи и бъдещи 
законодателства и регламенти за 
необратимо и бързо намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
увеличаване на поглъщанията от 
естествени или други поглътители в 
Съюза и общата декарбонизация на 
Съюза, като всички те ще допринесат 
за обвързващата цел за неутралност 
по отношение на климата в Съюза 
най-късно до 2050 г. с намерението да 
се постигнат дългосрочните цели по 
отношение на температурата, 
посочени в член 2 от Парижкото 
споразумение.

Or. en

Изменение 181
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

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 бързо и необратимо намаляване на 
емисиите на парникови газове 
увеличаване на поглъщанията от 
естествени поглътители в Съюза с 
намерението да се постигнат 
дългосрочните цели по отношение на 
температурата, посочени 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
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Обосновка

С настоящото изменение първите два параграфа от предложението на Комисията се 
обединяват в един.

Изменение 182
Сира Рего

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 
на първо място за необратимо и 
постепенно намаляване на емисиите на 
парникови газове и на второ място, за 
увеличаване на поглъщанията от 
естествени поглътители в Съюза и във 
всяка отделна държава членка.

Or. es

Изменение 183
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Патриция Тойа, Дан Ника, Симона Бонафе, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш 
Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент изменението 
на климата се признава като общо 
предизвикателство, което изисква 
общи решения въз основа на 
равноправен и справедлив преход. В 
духа на справедливостта всеки 
допринася за това 
предизвикателство, като най-
големите замърсители допринасят в 
най-голяма степен.
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Or. en

Изменение 184
Михаел Блос
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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият параграф на предложението на Комисията е обединен с първия 
параграф.

Изменение 185
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

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 

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

Or. en

Изменение 186
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, 
Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс 
Хинел

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 най-късно до 2050 г. с 
намерението да се постигнат 
дългосрочните цели по отношение на 
температурата, посочени 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, като 
същевременно се вземат предвид 
императивите за справедлив преход 
на работната сила и създаването на 
достоен труд и качествени работни 
места, посочени в преамбюла на 
Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 187
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Нилс 
Турвалдс
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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 и във всяка държава членка 
най-късно 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. en

Изменение 188
Сира Рего

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 и във всяка отделна държава 
членка 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. es

Изменение 189
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
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Карвалю, Йенс Гизеке, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

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 
на равнището на ЕС 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. en

Изменение 190
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

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.

заличава се

Or. en

Изменение 191
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
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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

Изменение 192
Сира Рего

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. es

Изменение 193
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Определение

- „неутралност по отношение на 
климата“ означава нулеви нетни 
емисии на парникови газове в рамките 
на Съюза, за да се постигне баланс 
между антропогенните емисии във 
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вътрешен за ЕС план по източници и 
поглъщанията от естествени 
поглътители на парникови газове в 
рамките на Съюза;

Or. en

Изменение 194
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 Цел за неутралност по 
отношение на климата

2 Преоценка на екологичните 
цели и целите на политиката в 
областта на климата

Or. en

Изменение 195
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Патриция Тойа, Симона Бонафе, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 Цел за неутралност по 
отношение на климата

2 Цел за неутралност по 
отношение на климата и междинни 
цели

Or. en

Изменение 196
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
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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 известно време 
политиките на държавите – членки 
на ЕС, и институциите на ЕС са 
съсредоточени само върху най-
високото възможно намаление на 
парникови газове в рамките на 
„политика в областта на климата“, 
която може да се определи като 
идеологическа по своята същност, 
което се постига преди всичко чрез 
икономическа намеса в икономиката 
на свободния пазар и чрез политика на 
забрани. Акцентът се измества все 
повече към цели за огромни 
намаления, които не могат да бъдат 
нито научно обосновани, нито да 
вземат предвид икономическите 
предпоставки, необходими за всеки 
вид защитни мерки. Опазването на 
околната среда е възможно само в 
свободно общество, което осигурява 
техническа мощ за иновации и 
необходимите икономически 
резултати, за да се осъществи това. 
Все по-често не се отделя 
необходимото внимание дори на 
екологични съображения; например 
когато щетите върху околната среда, 
причинени от добива на ресурси за 
акумулаторни батерии с цел 
производство на енергия от 
възобновяеми източници, което до 
настоящия момент е било 
насърчавано от политиките, се 
изместват към държави извън ЕС. 
Поради това от съществено значение 
е, не само след пандемията от 
COVID-19, която оказва 
безпрецедентен натиск върху нашата 
икономика, институциите на ЕС и 
държавите членки да преразгледат, 
подложат на проверка и, ако е 
необходимо, да адаптират всички 
съществуващи политики. Това 
включва по-специално горепосочените 
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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 (компенсация за емисии на 
парникови газове) и Регламент (ЕС) 
2018/1999 (система на управление в 
полза на Енергийния съюз и опазване 
на климата), но също така надолу по 
веригата: Директива 2012/27/ЕС 
(енергийна ефективност), Директива 
(EС)2018/2001 (използване на енергия 
от възобновяеми източници) и 
Директива 2010/31/EС (ефективност 
на сградите) и, ако е необходимо, 
други регламенти на ЕС. 
Адаптацията към текущото 
естествено изменение на климата, 
причините за което трябва да бъдат 
допълнително проучени от 
независими учени, трябва да бъде 
поставена в основата на бъдещата 
политика.

Or. en

Изменение 197
Михаел Блос
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. Най-късно до 2040 г. 
вътрешните за Съюза намаления на 
емисиите на парникови газове и 
увеличаването на поглъщанията на 
парникови газове, регламентирани от 
законодателството на Съюза, трябва да 
се балансират, с което най-късно до 
този краен срок да се постигнат 
нулеви нетни емисии на парникови 
газове в рамките на Съюза и 
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отрицателни емисии след това.

Or. en

Изменение 198
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Патриция Тойа, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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 в 
рамките на Съюза възможно най-
скоро, с което до този краен срок ще се 
постигне намаление до нулеви нетни 
емисии. Всяка държава членка трябва 
да постигне нулеви нетни емисии най-
късно до 2050 г. След този краен срок 
поглъщанията на парникови газове ще 
надвишават количеството на 
емисиите.

Or. en

Изменение 199
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Нилс 
Турвалдс

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 

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

на Съюза, трябва да се балансират в 
рамките на Съюза, с което до този 
краен срок ще се постигне намаление до 
нулеви нетни емисии. Всяка държава 
членка трябва да постигне нулеви 
нетни емисии най-късно до 2050 г.

Or. en

Изменение 200
Сира Рего

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 ще се постигне 
намаление до нулеви нетни емисии от 
Съюза и от държавите членки.

Or. es

Изменение 201
Хена Виркунен, Перниле Вайс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Считано от 1 януари 2051 г., 
поглъщанията на парникови газове 
следва да надвишават емисиите в 
Съюза и във всички държави членки.

Or. en

Изменение 202
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Мириам Дали, Дан Ника

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 
справедлива пътна карта за 
устойчива промяна, която се основава 
на справедлив преход, при който се 
вземат предвид стартовите позиции 
на държавите членки, разликите, 
пред които ще се изправят в своите 
преходи в зависимост от първичните 
им замърсяващи отрасли, и разликите 
в размера или географското 
местоположение. Тази пътна карта 
гарантира социална и икономическа 
защита и солидарност между 
държавите членки. Тя включва насоки 
относно начина, по който Съюзът 
като цяло може да постигне целта за 
намаляване на емисиите за 2030 г. 
Също така включва междинни цели 
за намаляване на емисиите за 2040 г., 
които се основават на прозрачна и 
количествено измерима оценка на 
въздействието и силна рамка за 
управление.

Or. en

Изменение 203
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Миапетра Кумпула-Натри, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
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Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално, 
регионално и местно равнище, за да 
спомогнат за индивидуалното и 
колективното постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в параграф 1, като вземат 
предвид необходимостта от 
намаляване до минимум на 
използването на изкопаеми ресурси, 
социалното и икономическото 
сближаване и защитата на 
уязвимите граждани на Съюза, 
значението на насърчаването на 
справедливостта, солидарността и 
справедливия преход между държавите 
членки и като вземат предвид 
различните стартови позиции на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 204
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

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, 

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 солидарност, за да спомогнат за 
съвместното постигане на целите, 
определени в параграф 1, като вземат 
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като вземат предвид значението на 
насърчаването на справедливостта и 
солидарността между държавите 
членки.

предвид значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки. Освен това 
държавите – членки на ЕС, се 
призовават да извършат повторна 
оценка на ангажиментите си 
съгласно Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 205
Томас Тобé, Хена Виркунен, Сара Шютедал

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 
икономическото развитие, 
конкурентоспособността в световен 
мащаб, справедливостта и 
солидарността между държавите 
членки.

Or. en

Изменение 206
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, 
Масимилиано Салини, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
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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 и 
прилагането на справедливостта, 
конкурентоспособността и 
солидарността между държавите 
членки.

Or. en

Изменение 207
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Нилс 
Турвалдс

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 целта за неутралност 
по отношение на климата в Съюза и във 
всички държави членки, определена в 
параграф 1, като вземат предвид 
значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 208
Андраш Дюрк, Едина Тот
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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 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 209
Михаел Блос
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 целта за 
нулеви нетни емисии, определена в 
параграф 1, като вземат предвид 
значението на насърчаването на 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки.

Or. en
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Изменение 210
Мария Да Граса Карвалю, Андрюс Кубилюс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До 2023 г. Комисията 
разработва методология, която да 
дава възможност за изчисляване на 
потенциала на поглъщанията на 
въглеродни емисии за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и на тази основа предлага 
регулаторна рамка, в която се 
определят целите за поглъщанията и 
се посочват подробни правила за 
сертифициране и отчитане на 
поглъщанията на въглеродни емисии.

Or. en

Изменение 211
Евжен Тошеновски

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.

заличава се
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Or. en

Изменение 212
Михаел Блос
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 – 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, определена в 
член 2, параграф 1, емисиите на 
парникови газове от цялата 
икономика на Съюза трябва да бъдат 
намалени във вътрешен план с най-
малко 65% спрямо равнищата от 1990 г.

Or. en

Изменение 213
Мохамед Шахим, Нилс Фулсанг

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, 

3. В контекста на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1, целта на Съюза за 2030 г. по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 11 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, се определя като 
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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.

намаляване на емисиите с 65% спрямо 
равнищата от 1990 г.

Or. en

Изменение 214
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тойа, Йенс Гайер, Дан Ника, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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. В контекста на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1, 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 с най-малко 
55% спрямо равнищата от 1990 г.

Or. en

Изменение 215
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Нилс Турвалдс
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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. В контекста на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1, целта на Съюза за 2030 г. по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 11 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, се увеличава на най-малко 
55% спрямо равнищата от 1990 г.

Or. en

Изменение 216
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

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 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 
повторната оценка, посочена в член 2, 
параграф 1. Освен това Комисията 
следва да проучи степента, в която 
Регламент (EС) 2018/1999 оказва 
въздействие върху икономиките на 
държавите – членки на ЕС, и ако е 
необходимо, да изготви предложения 
за адаптирането на този регламент, 
така че държавите членки, като 
същевременно зачитат своя 
суверенитет, да могат отново да 
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предприемат мерки за изпълнение на 
рационална политика в областта на 
околната среда, която опазва 
околната среда в полза на хората, 
защитава тяхното здраве и 
същевременно спомага за 
икономическото развитие.

Or. en

Изменение 217
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш

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 със 
70% 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 218
Маркус Пипер, Едина Тот, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо 
Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие 
Белами, Масимилиано Салини, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

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. 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 на пандемията от Covid-
19, и проучва възможностите за нова 
цел за 2030 г. за намаляване на емисиите 
с 50% спрямо равнищата от 1990 г. 
Прегледът се основава на задълбочена 
оценка на въздействието с разбивка 
по държави членки, като се взема 
предвид въздействието на 
епидемията от Covid-19 върху 
европейската икономика и 
домакинства, въздействието на 
излизането на Обединеното кралство 
от ЕС и потенциалното социално 
въздействие на бъдещите мерки. Ако 
Комисията прецени, че е необходимо да 
се измени тази цел, тя представя 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета, по целесъобразност, и 
посочва как използването на 
механизмите на международния 
пазар може да допринесат за 
икономически ефективно постигане 
на целите на ЕС и на държавите 
членки. Също така Комисията следва 
да продължи паралелните си усилия 
за разработване на методология за 
изчисляване на жизнения цикъл на 
емисиите за някои продукти. 
Приносът на проекти в трети 
държави следва да отчита 
намаляването на емисиите, като 
същевременно двойното отчитане 
следва стриктно да се избягва и да 
включва ясна документация.

Or. en

Изменение 219
Мариан-Жан Маринеску
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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 декември 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. Прегледът следва да се 
основава на всеобхватно проучване, в 
което се взема предвид 
икономическото, социалното, 
климатичното и политическото 
въздействие. Ако Комисията прецени, 
че е необходимо да предложи нова цел 
по отношение на климата за 2030 г., 
тя представя предложения за изменение 
съответно на регламенти 2018/1999 и 
2018/842.

Or. en

Изменение 220
Мириам Дали, Мохамед Шахим

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С настоящия регламент преди 
30 юни 2021 г. се създава независима 
европейска експертна група по 
изменението на климата (EPCC) 
като орган, който отговаря за 
оценяването и отправя препоръки 
относно политиките в областта на 
изменението на климата. EPCC 
извършва наблюдение и оценява 
напредъка по постигане на целта на 
Съюза за неутралност по отношение 
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на климата за 2050 г. и междинните 
цели за 2030 г. и 2040 г. Комисията 
оповестява публично становищата и 
препоръките на EPCC и представя 
тези констатации на Европейския 
парламент и на Съвета на 
министрите в рамките на шест 
месеца от публикуването им. Също 
така Комисията представя всички 
препоръки от EPCC и обяснение 
относно начина, по който е взела 
предвид становищата, или надлежно 
обосновано обяснение за причините, 
поради които не е направила това.

Or. en

Изменение 221
Мартин Хойсик, Каталин Чех, Кристоф Грюдлер, Валери Айе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. До 30 юни 2021 г. Комисията 
разработва показател за наблюдение 
на развитието по отношение на 
намаляването на отпечатъка върху 
климата в Съюза, въз основа на 
данните, предоставени от 
Европейската агенция за околна 
среда. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на отпечатъка върху 
климата на Съюза и внася 
предложения за неговото намаляване, 
така че до 2030 г. той да бъде 
съгласуван с целите по отношение на 
температурата на Парижкото 
споразумение.

Or. en

Изменение 222
Силвия Лимер, Маркус Бухайт
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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.

заличава се

Or. en

Изменение 223
Евжен Тошеновски

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
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Изменение 224
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тойа, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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 дали има нужда от 
изменение на законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне преразгледаната цел 
за 2030 г., определена в член 2, 
параграф 3, както и целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
предприема необходимите мерки, 
включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите. Тези мерки гарантират 
също така опазването на околната 
среда и справедливото разпределение 
на тежестта между секторите, 
които допринасят за неутралност по 
отношение на климата на Съюза. 
Комисията оценява по-специално 
вариантите за привеждане на 
емисиите от въздушния и морския 
транспорт в съответствие с целта 
за 2030 г. и с целта за неутралност по 
отношение на климата за 2050 г., за 
да се намалят тези емисии до нулеви 
нетни количества до 2050 г., и 
представя съответно законодателни 
предложения.

Or. en

Изменение 225
Михаел Блос
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от името на групата Verts/ALE

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. В стремежа за постигане на 
целта за нулеви нетни емисии, 
определена в параграф 1, Комисията 
прави до 30 юни 2021 г. оценка на 
начина, по който следва да се измени 
цялото законодателство на Съюза, 
свързано с изпълнението на целта на 
Съюза по отношение на климата за 
2030 г., посочена в параграф 3. 
Оценката на Комисията се 
придружава от законодателни 
предложения, когато това е 
целесъобразно.

Оценката, посочена в настоящия 
параграф, включва постигането най-
късно до 2030 г. на намаления от 55% 
до най-малко 65% на емисиите на 
парникови газове спрямо равнището 
от 1990 г.

Or. en

Изменение 226
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар дел 
Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-
Ксавие Белами, Хена Виркунен, Масимилиано Салини, Свен Шулце, Кристиян 
Елер, Иван Щефанец

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 

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% в сравнение с 1990 г., 



AM\1206925BG.docx 145/204 PE653.722v01-00

BG

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.

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. Когато се прави оценка на 
необходимостта от приемане на ново 
законодателно предложение, с което 
се преразглежда съществуващо 
законодателство и политики, 
Комисията взема предвид 
регулаторната съгласуваност и 
стабилност, за да запази 
благоприятната среда за 
ориентирани към бъдещето 
инвестиции.

Or. en

Изменение 227
Йежи Бузек, Адам Ярубас

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 50% 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. При оценката се вземат 
предвид нарастващите 
съществуващи механизми за 
компенсация за държавите членки с 
по-нисък доход пропорционално на 
нарасналата тежест, свързана с по-
високите амбиции по отношение на 
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климата.

Or. en

Изменение 228
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене, Мария Да Граса Карвалю

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 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 определянето на 
конкретни и постепенно увеличаващи 
се цели за поглъщания, както и 
приемането на други законодателни 
предложения съгласно Договорите.

Or. en

Изменение 229
Мариан-Жан Маринеску

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 

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 целта за 2030 г. по 
отношение на климата, определена в 
съответствие с член 3, както и целта 
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отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

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 230
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Нилс Турвалдс

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 по 
отношение на климата за 2030 г., за 
да се постигне намаляване на емисиите 
с най-малко 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.

Or. en

Изменение 231
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш

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 

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
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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.

да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите със 70% 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. en

Изменение 232
Сира Рего

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 50—55% в сравнение с 1990 
г., както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и предприема 
необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения съгласно Договорите.

Or. es

Изменение 233
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

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

4a. В срок до 31 май 2023 г., в 
контекста на целта за неутралност 
по отношение на климата, посочена в 
член 2, параграф 1, и след подробна 
оценка на въздействието Комисията 
проучва варианти за определяне на 
цел на Съюза за 2040 г. по отношение 
на климата за намаляване на 
емисиите в сравнение с 1990 г., и по 
целесъобразност представя 
предложения на Европейския 
парламент и на Съвета. При 
проучването на вариантите за целта 
по отношение на климата за 2040 г. 
Комисията взема предвид 
критериите, посочени в член 3, 
параграф 3. При оценката на 
въздействието се оценява начинът, 
по който ще трябва да бъде изменено 
цялото законодателство на Съюза, 
свързано с изпълнението на тази цел.

Or. en

Изменение 234
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тойа, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В срок до 30 септември 2025 г., 
в контекста на целта за неутралност 
по отношение на климата, посочена в 
член 2, параграф 1, и след задълбочена 
оценка на въздействието Комисията 
проучва варианти за определяне на 
цел на Съюза за 2040 г. за намаляване 
на емисиите и по целесъобразност 
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представя предложения на 
Европейския парламент и на Съвета. 
При проучването на вариантите за 
целта в областта на климата за 
2040 г. Комисията провежда 
консултации с EPCC и взема предвид 
критериите, посочени в член 3, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 235
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. До 30 юни 2021 г. Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, в който 
прави оценка на начина, по който 
следва да се измени съответното 
законодателство, за да се гарантира 
съответствието на публичните и 
частните финанси с целите на Съюза 
по отношение на климата, посочени в 
член 2.
4б. Посоченият в параграф 4а доклад 
включва оценка на 
законодателството, свързано с 
фондовете и инструментите на 
Съюза, относно тяхното 
съответствие с целите на Съюза по 
отношение на климата, посочени в 
член 2 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 236
Андраш Дюрк, Едина Тот, Хилдегард Бентеле
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да се постигне 
общоевропейската цел за намаляване 
на емисиите за 2030 г., всяка държава 
членка постига най-малко същото 
минимално равнище на намаляване на 
емисиите до 2030 г. спрямо 
равнището от 1990 г. Всяка държава 
членка приема общонационална цел за 
намаляване на емисиите, с което ЕС 
ще укрепи сближаването на усилията 
на държавите членки за намаляване 
на емисиите, за да се постигне целта 
за неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. по справедлив 
начин въз основа на по-балансирано 
разпределение на тежестта между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 237
Мариан-Жан Маринеску

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. До декември 2025 г. Комисията 
изготвя всеобхватно проучване, като 
взема предвид икономическото, 
социалното, климатичното и 
политическото въздействие на 
равнището на Съюза и в световен 
мащаб. Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да предложи нова цел по 
отношение на климата за 2030 г., тя 
представя предложения за изменение 
съответно на регламенти 2018/1999 и 
2018/842 и за изменение на друго 
законодателство на Съюза, което 
допринася за постигането на целта за 
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неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1.

Or. en

Изменение 238
Джозиан Кутаяр

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако законодателните 
предложения, посочени в член 2, 
параграф 4, се отнасят до сектори, 
които засягат свързаността на 
държавите членки и/или регионите, 
включително островните и най-
отдалечените региони, чиято външна 
мобилност (както на пътници, така 
и на стоки) разчита единствено на 
въздухоплаването и/или на морския 
транспорт, островното 
разположение се взема предвид, а 
въздействието на тези мерки се 
оценява надлежно по тези критерии.

Or. en

Изменение 239
Хена Виркунен, Перниле Вайс, Сара Шютедал, Томас Тобé

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато се прави оценка на 
необходимостта от приемане на нови 
законодателни предложения, с които 
се преразглежда съществуващо 
законодателство и политики, 
Комисията взема предвид 
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регулаторната съгласуваност и 
стабилност, за да запази 
благоприятната среда за 
ориентирани към бъдещето 
инвестиции.

Or. en

Обосновка

Целта за неутралност по отношение на климата може да бъде подпомогната по най-
добрия начин чрез стабилна политическа рамка, гарантираща предвидима и 
положителна инвестиционна среда, която дава възможност за плавен и икономически 
ефективен преход към неутралност по отношение на климата. Това се прави, за да се 
гарантира ангажимента на промишлеността по отношение на целта за 2050 г.

Изменение 240
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-
Маркес, Алисия Омс Хинел

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Не по-късно от 18 месеца след 
приемането на целта по отношение 
на климата за 2040 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който ще 
трябва да бъде изменено цялото 
законодателство на Съюза, имащо 
отношение към изпълнението на 
тази цел, и обмисля предприемането 
на необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения, в съответствие с 
Договорите.

Or. en

Изменение 241
Николас Гонсалес Касарес
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от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс 
Хинел

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. До 2023 г. Комисията 
разработва регулаторна рамка за 
сертифициране на поглъщанията на 
въглеродни емисии и изготвя подробни 
правила за изчисляване на емисиите в 
целия Съюз и счетоводни правила за 
прехвърляне на емисии на CO2 през 
границите и между секторите.

Or. en

Изменение 242
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Патриция Тойа, Дан Ника, Симона Бонафе, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш 
Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Секторни пътни карти за 

неутралност по отношение на 
климата

1. До 2023 г. Комисията разработва 
съгласно обща методология пътни 
карти за различни сектори на 
икономиката, за да им съдейства да 
допринасят за постигането на целта 
за неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г., както е 
посочено в член 2, параграф 1.
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2. При разработването на пътните 
карти, посочени в параграф 1, 
Комисията води засилен диалог със 
съответните сектори, стопански 
сдружения, дружества, синдикални 
организации и академични среди, за да 
посочи как и в какъв срок всеки сектор 
може да намали своите емисии почти 
до нула, да идентифицира пречките и 
възможностите, както и 
технологичните решения, които ще 
трябва да бъдат разработени, и 
инвестициите, които ще трябва да 
бъдат направени в сектора.
3. Секторните пътни карти, 
посочени в параграф 1, обхващат 
намаленията на емисии и 
увеличенията на поглъщания в 
отделните сектори, включително 
най-малко тези, посочени в член 15, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, и всеки друг сектор, който 
има принос към постигането на 
целта за неутралност по отношение 
на климата, посочена в член 2, 
параграф 1.
4. При разработването на пътните 
карти Комисията отчита най-малко 
следните критерии:
а) социално-икономически 
въздействия;
б) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;
в) конкурентоспособност на сектора в 
рамките на световната икономика;
г) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;
д) най-добри налични технологии;
е) потенциал за намаляване на 
емисиите на парникови газове на 
всеки един икономически сектор, 
който показва техния очакван принос 
към общата цел за неутралност по 
отношение на климата;
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ж) социалните, икономическите и 
екологичните разходи в резултат от 
бездействие или недостатъчни 
действия;
з) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност 
на доставките;
и) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;
й) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;
к) необходимостта от гарантиране 
на справедлив и социално приемлив 
преход;
л) международното развитие, 
предприетите усилия и напредъка в 
световен мащаб за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;
м) най-добрите и най-новите налични 
научни данни, включително 
последните доклади на EPCC и на 
IPCC.
5. Тези пътни карти се вземат 
предвид при изготвянето на секторни 
законодателни предложения, които 
имат за цел да допринасят за 
постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1.

Or. en

Изменение 243
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мириам Дали, Патриция Тойа, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел
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Предложение за регламент
Член 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
Европейска експертна група по 

изменението на климата
1. До 30 юни 2021 г. Комисията 
създава европейска експертна група по 
изменението на климата (EPCC) – 
независима научна консултативна 
експертна група по изменението на 
климата, съставена от учени, 
подбрани въз основа на техния 
експертен опит в областта на 
изменението на климата. 
Утвърждаването на избраните учени 
ще бъде направено от съответната 
комисия на Европейския парламент 
след изслушване на всеки кандидат.
2. Комисията гарантира, че 
управленската структура и състав на 
EPCC осигурява нейната пълна 
научна независимост и автономност, 
включително спрямо институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза и на държавите членки, и че в 
нейния състав се спазва баланс между 
половете.
3. EPCC наблюдава намаляването на 
емисиите на парникови газове в Съюза 
и в държавите членки и извършва 
оценка на съгласуваността на 
мерките и на напредъка в посока 
постигане на неутралност по 
отношение на климата най-късно до 
2050 г. и изпълнение на 
ангажиментите на Съюза съгласно 
Парижкото споразумение. Когато е 
необходимо, тя отправя препоръки до 
всички съответни институции на 
Съюза и до държавите членки.
4. EPCC ежегодно докладва 
констатациите си по параграф 3 на 
Комисията, Европейския парламент 
и Съвета. EPCC гарантира, че следва 
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напълно прозрачни процедури и че 
нейните доклади се предоставят на 
разположение на обществеността.
5. В рамките на шест месеца след 
всеки глобален преглед, посочен в член 
14 от Парижкото споразумение, 
EPCC публикува доклад относно 
съгласуваността на целите на Съюза 
в областта на климата, определени в 
член 2, с цел да се ограничи 
покачването на температурата до 
1,5° C над равнищата от 
прединдустриалния период.
6. При специално искане, EPCC може 
също така да предоставя информация 
и да дава препоръки на Европейския 
парламент, Европейския 
икономически и социален комитет, 
Комитета на регионите, 
Европейската сметна палата, 
Европейския омбудсман или на 
националните парламенти.

Or. en

Изменение 244
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Курс за постигане на неутралност по 

отношение на климата
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 9 за допълване 
на настоящия регламент чрез 
определяне на курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, 
параграф 1, до 2050 г. Най-късно в срок 
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от шест месеца след всеки глобален 
преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, 
Комисията преразглежда курса.
2. Курсът започва от целта на Съюза 
за климата за 2030 г., посочена в член 
2, параграф 3.
3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, 
Комисията взема предвид следното:
a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;
б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;
в) най-добрата налична технология;
г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност 
на доставките;
д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;
е) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък 
във времето;
ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;
з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;
i) международното развитие и 
предприетите усилия за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;
й) най-добрите и най-новите налични 
научни данни, включително 
последните доклади на IPCC.

Or. en

Изменение 245
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Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 Курс за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата

3 Делегирано законодателство

Or. en

Изменение 246
Андраш Дюрк, Едина Тот

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 247
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

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

1. Независимо от областта на 
политиката, трябва да стане ясно, че 
всяко неуместно искане от страна на 
институция на ЕС за изземване на 
правомощия извън обхвата на тези, 
посочени в Договорите, трябва да 
бъде отхвърлено най-категорично. По 
специално това включва искането на 
Комисията да ѝ бъде предоставено 
правомощието да налага решения с 
фундаментален характер чрез 
делегирано законодателство, по 
отношение на което Парламентът и 
Съветът биха имали само право на 
възражение с обратна сила. Подобно 
искане от изпълнителен орган, който 
в голямата си част се състои от 
неизбираеми длъжностни лице и 
поради това не разполага с 
достатъчно демократична 
легитимност, е неприемливо, 
независимо от неговия предмет. 
Вместо това решенията с 
фундаментален характер, като 
например определянето на 
евентуалните цели за намаляване на 
емисиите за 2030 г. или след това, са 
отговорност единствено на 
държавите – членки на ЕС, и 
съответно на равнището на ЕС – на 
Европейския съвет.

Or. en

Изменение 248
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 9 за допълване 
на настоящия регламент чрез 

1. До 31 декември 2020 г. и най-
късно в срок от шест месеца след всеки 
глобален преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение след това, 
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определяне на курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, 
параграф 1, до 2050 г. Най-късно в срок 
от шест месеца след всеки глобален 
преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, Комисията 
преразглежда курса.

Комисията подготвя и представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
по реда на обикновената 
законодателна процедура курс на 
равнището на Съюза за постигане на 
целта на Съюза по отношение на 
климата за 2030 г., посочена в член 2, 
параграф 3, и целта за нулеви нетни 
емисии на парникови газове, посочена 
в член 2, параграф 1.

Or. en

Изменение 249
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мартина Длабайова, Мортен Хелвег Петерсен, 
Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В срок до 31 май 2023 г. 
Комисията оценява, въз основа на 
критериите, определени в параграф 3 
от настоящия член, структурата и 
проекта на курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
представя подходящо законодателно 
предложение за тази цел. Не по-късно 
от шест месеца след всеки глобален 
преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, Комисията 
преразглежда курса. Комисията 
представя законодателно 
предложение за коригиране на курса, 
когато счита това за целесъобразно в 
резултат на преразглеждането.

Or. en

Изменение 250
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Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тойа, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос 
Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В срок до септември 2025 г. 
Комисията оценява, въз основа на 
критериите, определени в параграф 3, 
вариантите за структурата и 
проекта на курс, установен въз основа 
на двугодишни междинни цели, на 
равнището на Съюза за постигането на 
целта, определена в член 2, параграф 1, 
и представя на Европейския 
парламент и на Съвета 
законодателно предложение за тази 
цел. След като курсът е установен, 
Комисията го преразглежда не по-
късно от шест месеца след всеки 
глобален преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, и когато е 
целесъобразно, представя 
законодателно предложение на 
Европейският парламент и на Съвета 
за коригиране на курса.

Or. en

Изменение 251
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 9 за допълване 
на настоящия регламент чрез 
определяне на курс на равнището на 

1. До декември 2023 г. Комисията 
изготвя всеобхватно проучване въз 
основа на елементите, предвидени в 
параграф 3 от настоящия член и на 
първия глобален преглед, посочен в 
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Съюза за постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, до 
2050 г. Най-късно в срок от шест месеца 
след всеки глобален преглед, посочен в 
член 14 от Парижкото споразумение, 
Комисията преразглежда курса.

член 14 от Парижкото споразумение. 
Комисията използва това проучване за 
изготвянето на предложение за курс 
на равнището на Съюза за постигането 
на целта за неутралност по отношение 
на климата, определена в член 2, 
параграф 1, до 2050 г. Най-късно в срок 
от шест месеца след всеки глобален 
преглед, посочен в член 14 от 
Парижкото споразумение, Комисията 
преразглежда курса.

Or. en

Изменение 252
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар дел 
Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-
Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, Масимилиано Салини, Шон Кели, 
Свен Шулце, Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията оценява, въз основа 
на критериите, определени в параграф 
3, осъществимостта на определянето 
на индикативен курс на равнището на 
Съюза за постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
представя подходящо законодателно 
предложение за тази цел.

Or. en

Изменение 253
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 254
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Курсът започва от целта на 
Съюза за климата за 2030 г., посочена 
в член 2, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 255
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Курсът започва от целта на 
Съюза за климата за 2030 г., посочена в 
член 2, параграф 3.

2. Курсът на Съюза, посочен в 
параграф 1, започва от целта на Съюза 
по отношение на климата за 2020 г., 
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включва междинни точки на всеки 
пет години и стига до целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г., 
посочена в член 2, параграф 3, и целта 
за нулеви нетни емисии на парникови 
газове, посочена в член 2, параграф 1.

Or. en

Изменение 256
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Курсът започва от целта на 
Съюза за климата за 2030 г., посочена 
в член 2, параграф 3.

2. Курсът започва от прилагането 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 257
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Хена Виркунен, Том Берендсен, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван 
Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Курсът започва от целта на 
Съюза за климата за 2030 г., посочена в 
член 2, параграф 3.

2. Индикативният курс започва от 
целта на Съюза за климата за 2030 г., 
посочена в член 2, параграф 3.

Or. en

Изменение 258
Мариан-Жан Маринеску
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Предложението и прегледите 
на курса, посочен в параграф 1 от 
настоящия член, се приемат чрез 
изменение на регламенти 2018/1999 и 
2018/842 и на всяко друго 
законодателство на Съюза, което 
допринася за постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1.

Or. en

Изменение 259
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, 
Комисията взема предвид следното:

заличава се

a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;
б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;
в) най-добрата налична технология;
г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност 
на доставките;
д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;
е) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък 
във времето;
ж) нужди от инвестиции и 
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инвестиционни възможности;
з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;
i) международното развитие и 
предприетите усилия за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;
й) най-добрите и най-новите налични 
научни данни, включително 
последните доклади на IPCC.

Or. en

Изменение 260
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, 
Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следното:

3. При оценката на вариантите 
за или при представянето на 
законодателно предложение относно 
курс в съответствие с параграф 1, 
Комисията взема предвид следното:

Or. en

Изменение 261
Йенс Гайер, Николас Гонсалес Касарес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на курс в 3. При определянето на курс в 
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съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следното:

съответствие с параграф 1 и на 
благоприятна рамка за този курс, 
Комисията взема предвид следното:

Or. en

Изменение 262
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следното:

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следните елементи по 
ред на важност:

Or. es

Изменение 263
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Хена Виркунен, Том Берендсен, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван 
Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следното:

3. При определянето на 
вариантите за индикативен курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следното:

Or. en

Изменение 264
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Мартин Хойсик, Иварс 
Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Нилс 
Турвалдс
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следното:

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, Комисията 
взема предвид следните критерии:

Or. en

Изменение 265
Андраш Дюрк, Едина Тот

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на курс в 
съответствие с параграф 1, 
Комисията взема предвид следното:

3. При определянето на курс се 
взема предвид следното:

Or. en

Изменение 266
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;

a) необходимостта от справедлив 
и социално приемлив преход;

Or. es

Изменение 267
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;

a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност, като изцяло се 
вземат предвид разходите в резултат 
от бездействието и забавянето на 
действията в областта на климата;

Or. en

Изменение 268
Шон Кели

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) необходимостта да се 
гарантира съгласуваност с 
паралелните цели на политиката на 
Съюза;

Or. en

Изменение 269
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;

a) намаляване на емисиите, 
ефективност на разходите и енергийна 
ефективност;

Or. en

Изменение 270
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Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;

a) въздействие върху околната 
среда и социална полза;

Or. en

Изменение 271
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) социалните, икономическите и 
екологичните разходи в резултат от 
бездействие или недостатъчни 
действия;

Or. en

Изменение 272
Йенс Гайер, Николас Гонсалес Касарес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) взаимодействие с друго 
законодателство на Съюза, като 
например законодателството в 
областта на околната среда;

Or. en
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Изменение 273
Миапетра Кумпула-Натри, Нилс Фулсанг

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) въглеродният бюджет на 
Съюза (кумулативни емисии на CO2);

Or. en

Изменение 274
Хена Виркунен, Перниле Вайс, Сара Шютедал, Томас Тобé

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) необходимостта от 
намаляване до минимум на 
използването на изкопаеми ресурси;

Or. en

Изменение 275
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква aб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие;
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Or. en

Изменение 276
Хена Виркунен, Перниле Вайс, Сара Шютедал, Томас Тобé

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква aб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) ползите от активно горско 
стопанство и залесяване;

Or. en

Изменение 277
Йенс Гайер, Николас Гонсалес Касарес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква aб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) интелигентна секторна 
интеграция;

Or. en

Изменение 278
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 279
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Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 280
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;

б) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;

Or. es

Изменение 281
Андраш Дюрк, Едина Тот

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подпомагане на отраслите за 
производство на чисти и 
конкурентоспособни продукти, като 
същевременно се избягва 
изместването на въглеродни емисии;

Or. en

Изменение 282
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Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш 
Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въглеродния отпечатък на 
крайните продукти и потреблението 
в Съюза;

Or. en

Изменение 283
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) социално въздействие;

Or. en

Изменение 284
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-добрата налична 
технология;

в) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък 
във времето;

Or. es
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Изменение 285
Андраш Дюрк, Едина Тот

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-добрата налична технология; в) най-добрата налична технология, 
като същевременно се спазват 
принципите на технологична 
неутралност и суверенитет на 
националния енергиен микс;

Or. en

Изменение 286
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Иварс Иябс, Мартина Длабайова, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, 
Кристоф Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-добрата налична технология; в) най-добрата налична технология, 
като същевременно се зачита 
концепцията за технологична 
неутралност и необходимостта от 
научни изследвания или инвестиции в 
утвърдени нови обещаващи 
технологии, като се избягва всеки 
възможен ефект на зависимост;

Or. en

Изменение 287
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, Масимилиано 
Салини, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

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

в) най-добрата налична 
технология;

в) най-добрите налични 
технологии, настоящото им 
навлизане на пазара и условията за 
тяхното по-нататъшно внедряване;

Or. en

Изменение 288
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Патриция Тойа, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-добрата налична 
технология;

в) най-добрите налични 
технологии и перспективите на 
авангардните иновации;

Or. en

Изменение 289
Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-добрата налична технология; в) най-добрата налична и 
устойчива технология и 
необходимостта от постепенно 
преустановяване на използването на 
изкопаеми горива;

Or. en
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Изменение 290
Томас Тобé, Хена Виркунен, Сара Шютедал, Ева Майдел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-добрата налична технология; в) най-добрата налична технология 
по технологично неутрален начин;

Or. en

Изменение 291
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-
Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) предвидимост за европейските 
икономически сектори;

Or. en

Изменение 292
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вa) достъпност на суровини;

Or. en
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Изменение 293
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките;

г) първия принцип на енергийна 
ефективност, икономии на енергия, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките;

Or. en

Изменение 294
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност 
на доставките;

г) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC;

Or. es

Изменение 295
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) енергийна ефективност, г) енергийна ефективност, 
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достъпност на енергията и сигурност на 
доставките;

достъпност на енергията, намаляване 
на енергийната бедност и уязвимост 
и сигурност на доставките;

Or. en

Изменение 296
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките;

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките и намаляване на 
енергийната бедност;

Or. en

Изменение 297
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките;

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията, право на 
гражданите на енергия и сигурност на 
доставките;

Or. en

Изменение 298
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, 
Масимилиано Салини, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент



PE653.722v01-00 182/204 AM\1206925BG.docx

BG

Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките;

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките, включително всички 
нисковъглеродни технологии;

Or. en

Изменение 299
Андраш Дюрк, Едина Тот

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките;

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност на 
доставките, включително всички 
нисковъглеродни технологии;

Or. en

Изменение 300
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) необходимостта от 
постепенно прекратяване на 
използването на всички изкопаеми 
горива в срок, който е в съответствие 
с целта за ограничаване на 
покачването на температурата до 
1,5 °C над нивата от 
прединдустриалния период;

Or. en
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Изменение 301
Томас Тобé, Хена Виркунен, Сара Шютедал

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) необходимостта от 
намаляване на зависимостта от 
изкопаеми горива и от увеличаване на 
използването на енергийни 
източници, които не зависят от 
изкопаемите горива;

Or. en

Изменение 302
Андраш Дюрк, Едина Тот

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) природният газ да бъде 
признат за важна междинна 
технология, която е необходимо да 
играе важна роля при прехода към 
неутрална по отношение на 
въглеродните емисии икономика;

Or. en

Изменение 303
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, 
Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) справедливо разпределение на 
тежестта и потенциала за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове на всеки един икономически 
сектор;

Or. en

Изменение 304
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) нивото на капацитет за 
прилагане на технологиите, основани 
на екологичната енергия;

Or. en

Изменение 305
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) публичния контрол и 
собственост на енергийния сектор;

Or. en

Изменение 306
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
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Лина Галвес Муньос, Миапетра Кумпула-Натри, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) ефективна защита от 
изместване на въглеродни емисии в 
полза на европейската икономика и 
ролята на инструментите на 
търговската политика;

Or. en

Изменение 307
Томас Тобé, Хена Виркунен, Сара Шютедал

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) потенциала за устойчиво 
управление на горите и залесяване;

Or. en

Изменение 308
Томас Тобé, Хена Виркунен, Сара Шютедал, Ева Майдел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) приноса и потенциала на 
ядрената енергия за неутрално по 
отношение на въглеродните емисии 
електропроизводство в държавите 
членки, ако е приложимо;

Or. en
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Изменение 309
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-
Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) наличност и стойност на 
неутрални по отношение на климата 
суровини и енергия, както и 
необходимата инфраструктура;

Or. en

Изменение 310
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, 
Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс 
Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) ресурсна ефективност, 
икономическа достъпност на 
суровини и сигурност на доставките 
на суровини от изключителна 
важност;

Or. en

Изменение 311
Николас Гонсалес Касарес
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от името на групата S&D
Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Миапетра Кумпула-Натри, Лукаш Кохут, 
Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гд (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гд) необходимостта от 
намаляване до минимум на 
използването на изкопаеми ресурси;

Or. en

Изменение 312
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, 
Миапетра Кумпула Натри, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ге (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ге) необходимостта от 
насърчаване на използването на 
продукти от възобновяеми източници 
и кръговост във всички сектори и от 
увеличаване на ефектите на 
заместване;

Or. en

Изменение 313
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Патриция Тойа, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква гж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гж) оценка на енергийната бедност 
за всяка държава членка, 
включително оценка на 
надеждността на енергийните 
доставки на държавите членки;

Or. en

Изменение 314
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;

д) международното развитие и 
предприетите усилия за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;

Or. es

Изменение 315
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;

д) различните икономически или 
социални обстоятелства в 
държавите членки, различните 
стартови позиции за всяка държава 
членка, различните първични 
замърсяващи отрасли във всяка 
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държава членка, разликите в размера, 
отдалеченото местоположение или 
статута на малък остров; 
солидарност и сближаване между 
държавите членки и в самите държави 
членки;

Or. en

Изменение 316
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Том Берендсен, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, 
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;

д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки, както и различните 
стартови позиции на държавите 
членки;

Or. en

Изменение 317
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) справедливост и солидарност 
между държавите членки и в самите 
държави членки;

д) солидарност и сътрудничество 
между държавите членки и в самите 
държави членки;

Or. en

Изменение 318
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Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) стратегия относно мерки за 
адаптиране в различни сектори, 
които намаляват уязвимостта на 
държавите към отрицателните 
последици от изменението на 
климата и се ползват от всички 
положително последици, които може 
да произтекат;

Or. en

Изменение 319
Андраш Дюрк, Едина Тот

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) суверенитета на държавите 
членки при сценариите за постигане 
на целите по отношение на климата;

Or. en

Изменение 320
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, 
Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, 
Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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да) различни национални 
обстоятелства на държавите 
членки;

Or. en

Изменение 321
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък във 
времето;

е) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията и сигурност 
на доставките;

Or. es

Изменение 322
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък 
във времето;

е) необходимостта да се осигурят 
екологосъобразност и напредък във 
времето в съответствие с член 4, 
параграф 3 от Парижкото 
споразумение;

Or. en

Изменение 323
Мириам Дали, Мохамед Шахим

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

е) необходимостта да се осигури 
екологична ефективност и напредък във 
времето;

е) необходимостта да се осигури 
бърза екологична ефективност и 
напредък, по-специално в периода 2020 
– 2030 г.;

Or. en

Изменение 324
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ea (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) капацитет за обновяване и 
екологичен баланс;

Or. en

Изменение 325
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

ж) подпомагане на държавите 
членки по отношение на публичните 
инвестиции;

Or. en

Изменение 326
Сира Рего

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

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

ж) най-добрата налична 
технология;

Or. es

Изменение 327
Мартин Хойсик

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности, които 
зачитат необходимостта от 
избягване на инвестиции, които биха 
възпрепятствали развитието и 
внедряване на нисковъглеродни 
алтернативи, и необходимостта от 
предотвратяване на зависимост от 
активи, които са несъвместими с 
дългосрочните цели по отношение на 
климата, като се има предвид целият 
им жизнен цикъл;

Or. en

Изменение 328
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности, като 
изцяло се взема предвид 
необходимостта да се избягва 
блокирането на активи;
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Or. en

Изменение 329
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

ж) нужди от устойчиви инвестиции 
и инвестиционни възможности;

Or. en

Изменение 330
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-
Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

ж) инвестиционни цикли, нужди и 
възможности;

Or. en

Изменение 331
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, Свен Шулце, 
Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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жа) необходимостта от 
предвидимост и регулаторна 
стабилност за ориентирани към 
бъдещето инвестиции;

Or. en

Изменение 332
Хена Виркунен, Перниле Вайс, Сара Шютедал, Томас Тобé

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) необходимостта от 
предвидимост и регулаторна 
стабилност за ориентирани към 
бъдещето инвестиции;

Or. en

Обосновка

Целта за неутралност по отношение на климата може да бъде подпомогната по най-
добрия начин чрез стабилна политическа рамка, гарантираща предвидима и 
положителна инвестиционна среда, която дава възможност за плавен и икономически 
ефективен преход към неутралност по отношение на климата. Това се прави, за да се 
гарантира ангажимента на промишлеността по отношение на целта за 2050 г.

Изменение 333
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) необходимостта от справедлив 
и социално приемлив преход;

з) ефективност на разходите и 
енергийна ефективност;

Or. es
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Изменение 334
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход за всички 
физически лица в държавите членки, 
независимо от тяхната стартова 
позиция, различията в техните 
първични замърсяващи отрасли, 
размера, отдалеченото 
местоположение или статут на 
малък остров; това трябва да 
включва оценки, в които се взема 
предвид нуждите на заетостта, 
включително образованието и 
изискванията за обучение, 
развитието на икономиката и 
установяването на равноправен и 
справедлив преход;

Or. en

Изменение 335
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Том Берендсен, Масимилиано 
Салини, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход, 
включително евентуалното социално 
въздействие на бъдещите мерки;

Or. en
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Изменение 336
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-
Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел, Патриция Тойа, Мохамед Чахим, Дан 
Ника, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход за всички 
слоеве на обществото, при който 
никой няма да бъде изоставен;

Or. en

Изменение 337
Шон Кели

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;

з) необходимостта от справедлив, 
приобщаващ и социално приемлив 
преход във всички сектори;

Or. en

Изменение 338
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) международното развитие и 
предприетите усилия за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 

и) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;
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споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;

Or. es

Изменение 339
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Мириам Дали, Патриция Тойа, Симона Бонафе, Цветелина 
Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес 
Муньос, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-
Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) международното развитие и 
предприетите усилия за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;

и) международното развитие, 
предприетите усилия и напредъка в 
световен мащаб за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата, Хартата на 
основните права и Европейския стълб 
на социалните права;

Or. en

Изменение 340
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Ангелика Ниблер, Пилар 
дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-
Ксавие Белами, Том Берендсен, Масимилиано Салини, Свен Шулце, Кристиян 
Елер, Хилдегард Бентеле, Томас Тобé, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) международното развитие и 
предприетите усилия за постигане на 
дългосрочните цели на Парижкото 

и) международното развитие и 
предприетите усилия в световен мащаб 
от трети държави за постигане на 
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споразумение и крайната цел на 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата;

дългосрочните цели на Парижкото 
споразумение по отношение на 
климата и крайната цел на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на 
климата;

Or. en

Изменение 341
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Хена Виркунен, Том Берендсен, 
Масимилиано Салини, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, Томас Тобé, Иван 
Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква иa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) предотвратяването на 
изместването на въглеродни емисии, 
по-специално в енергоемките отрасли, 
които се конкурират в световен 
мащаб;

Or. en

Изменение 342
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, Карлос Зориньо, 
Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) секторните пътни карти за 
неутралност по отношение на 
климата, посочени в член 2а;

Or. en
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Изменение 343
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC.

й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC и на 
IPBES.

Or. en

Изменение 344
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Чахим, Патриция Тойа, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш 
Кохут, Карлос Зориньо, Мария-Мануел Лейтао-Маркес, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC.

й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на EPCC и на 
IPCC.

Or. en

Изменение 345
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение
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й) най-добрите и най-новите 
налични научни данни, включително 
последните доклади на IPCC.

й) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

Or. es

Изменение 346
Мириам Дали, Мохамед Шахим, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква йa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) изготвянето и прилагането на 
цялото законодателство на ЕС и 
национално законодателство в 
областта на климата следва да 
включва социалните партньори и 
други съответни заинтересовани 
страни от гражданското общество, 
за да се гарантира постигането на 
неутралност по отношение на 
въглеродните емисии по справедлив, 
приобщаващ и социално устойчив 
начин.

Or. en

Изменение 347
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква йa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) горната граница на ЕС за 
национални заеми от 3% от БВП 
съгласно предвиденото в Пакта за 
стабилност и растеж, както и 
нулевия структурен дефицит, 
залегнал във фискалния пакт; 
екологичните и социалните публични 
инвестиции следва да бъдат 
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изключени от това правило за 3%;

Or. en

Изменение 348
Мартин Хойсик, Каталин Чех, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква йa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) необходимостта да се 
гарантира устойчивост на околната 
среда, включително необходимостта 
от справяне с кризата с биологичното 
разнообразие и от опазване и 
възстановяване на естествените 
въглеродни поглътители;

Or. en

Изменение 349
Маркус Пипер, Едина Тот, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 
Ангелика Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса 
Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Том Берендсен, Масимилиано 
Салини, Шон Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква йa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) въздействието на пандемията 
от Covid-19 върху икономическата 
ситуация в Европа (или 
икономическите сътресения в 
световен мащаб, като например 
ситуацията с Covid-19);

Or. en

Изменение 350
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Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква йa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) осигуряване с течение на 
времето на стабилни, дълготрайни и 
ефективни по отношение на климата 
естествени поглътители;

Or. en

Изменение 351
Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква йa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) необходимостта от 
постепенно преустановяване на 
използването на изкопаеми горива;

Or. en

Изменение 352
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Мартин Хойсик, Иварс 
Иябс, Мортен Хелвег Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф Грюдлер, Нилс 
Турвалдс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква йб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) взаимната връзка и 
компромисите между мерките на 
Съюза за адаптация към и смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата;
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Or. en

Изменение 353
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Франсоа-Ксавие Белами, Том Берендсен, Масимилиано Салини, Шон 
Кели, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква йб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) въздействието на излизането 
на Обединеното кралство от ЕС 
върху общата способност на Съюза за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове.

Or. en


