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Изменение 354
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) устойчивост по отношение на 
изменението на климата и други 
извънредни здравни ситуации;

Or. en

Изменение 355
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Иварс Иябс, Мартина Длабайова, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йв) съответствие с националните 
териториални планове за справедлив 
преход;

Or. en

Изменение 356
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йв) необходимост от защита на 
уязвимите граждани.

Or. en
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Изменение 357
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йг) предотвратяване на възможно 
изместване на емисии;

Or. en

Изменение 358
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йд) социални, икономически и 
екологични разходи в резултат на 
бездействие и недостатъчни 
действия;

Or. en

Изменение 359
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йе) роля на ефектите на 
заместване и насърчаване на 
кръговостта във всички сектори;
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Or. en

Изменение 360
Сандра Перейра

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пазарът на въглеродни емисии има 
отрицателни и порочни последици, 
понятието за парично изражение на 
природата и търговията с право на 
замърсяване следва да бъдат 
отхвърлени и следва да бъдат 
заменени от нормативен подход, 
основан на конкретно дефинирано и 
наблюдавано от ООН решение.

Or. en

Изменение 361
Андраш Дюрк, Едина Тот

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За да се укрепи 
благоприятната рамка, финансовата 
подкрепа от ЕС следва да е 
съизмерима с предизвикателствата, 
свързани с постигането на 
неутралност по отношение на 
климата.  В този контекст 
финансовата подкрепа на ЕС следва 
да се укрепи, включително чрез 
увеличаване на размера на 
Модернизационния фонд, за да се 
улесни преходът към неутралност по 
отношение на климата чрез 
подпомагане на модернизирането на 
енергийните системи и подобряване 
на енергийната ефективност.
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Or. en

Изменение 362
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Пътни карти на равнище Съюз и на 

ниво сектори
1. До 30 юни 2021 г. и след това на 
всеки пет години, след обстойни 
консултации с Европейския 
парламент, държавите членки, 
широката общественост и други 
заинтересовани страни, Комисията 
приема пътна карта на Съюза за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и засилване на поглъщанията 
от поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
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.
2. Пътната карта на Съюза, посочена 
в параграф 1, обхваща намаляването 
на емисиите и увеличаването на 
поглъщанията в отделните сектори, 
включително: 
а) електричество;
б) промишленост;
в) транспорт;
г) енергия за отопление и охлаждане;
д) сгради (жилищни и третични);
е) селско стопанство;
ж) отпадъци;
з) земеползване, промени в 
земеползването и горско стопанство 
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(ЗПЗГС).
3. Когато изработва пътната карта 
на Съюза, посочена в параграф 1, 
Комисията взема предвид курса, 
определен в съответствие с член 3, 
включително различните елементи в 
член 3, параграф 3.

Or. en

Изменение 363
Мириам Дали, Мохамед Шахим, Лукаш Кохут

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки гарантират 
постоянен напредък в повишаването на 
капацитета за адаптиране, укрепването 
на устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение.

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки гарантират 
постоянен напредък, както е посочено 
в член 2, в повишаването на капацитета 
за адаптиране, укрепването на 
капацитета за научни изследвания и 
предоставяне на консултации, 
засилване на устойчивостта и 
намаляването на уязвимостта към 
изменението на климата и 
насърчаването на справедлив преход в 
съответствие с член 7 от Парижкото 
споразумение.

Or. en

Изменение 364
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки гарантират 

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки постигат 
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постоянен напредък в повишаването на 
капацитета за адаптиране, укрепването 
на устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение.

националните цели и целите на 
Съюза за адаптиране към 
изменението на климата и гарантират 
постоянен напредък в повишаването на 
капацитета за адаптиране, укрепването 
на устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 365
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки гарантират 
постоянен напредък в повишаването на 
капацитета за адаптиране, укрепването 
на устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение.

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки гарантират 
постоянен напредък в повишаването на 
капацитета за адаптиране, укрепването 
на устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение, по 
йерархично субординационен начин 
спрямо усилията за неутралност по 
отношение на климата, особено в 
посока намаляване на емисиите при 
източника.

Or. es

Изменение 366
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки гарантират 

1. Държавите членки и 
съответните институции на Съюза 
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постоянен напредък в повишаването на 
капацитета за адаптиране, укрепването 
на устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение.

гарантират постоянен напредък в 
повишаването на капацитета за 
адаптиране, укрепването на 
устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 367
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията определя 
специфични показатели за измерване 
на напредъка в адаптирането.

Or. en

Обосновка

Тъй като адаптирането е един от важните стълбове на политиката в областта на 
климата, е невъзможно неговият напредък да се сравнява в различните държави – 
членки на ЕС, поради липсата на уеднаквени стандарти или показатели, които биха 
могли да се използват за неговото измерване. Съответно измерването на напредъка в 
адаптирането от институциите на Съюза може да се окаже субективно.

По тази причина и за да се гарантира яснота и сигурност, институциите на ЕС 
трябва да въведат ясни показатели за измерване на напредъка в адаптирането, които 
да са разбираеми и еднакво приложими във всички държави членки.

Изменение 368
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, 
Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки разработват и 
прилагат стратегии и планове за 
адаптиране, които включват цялостни 
рамки за управление на риска на 
основата на солидни базови линии за 
климата и уязвимостта и оценки на 
напредъка.

2. Държавите членки разработват и 
прилагат стратегии и планове за 
адаптиране, които включват цялостни 
рамки за управление на риска на 
основата на солидни базови линии за 
климата и уязвимостта и оценки на 
напредъка. Комисията подпомага 
държавите членки в разработването 
на тези стратегии и планове като 
събира и предоставя данни за 
бъдещото въздействие на 
изменението на климата върху 
територията на ЕС, включително 
изследвания за социалните аспекти 
на енергийната бедност.

Or. en

Изменение 369
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки разработват и 
прилагат стратегии и планове за 
адаптиране, които включват цялостни 
рамки за управление на риска на 
основата на солидни базови линии за 
климата и уязвимостта и оценки на 
напредъка.

2. Държавите членки разработват и 
прилагат стратегии и планове за 
адаптиране, които включват цялостни 
рамки за управление на риска на 
основата на солидни базови линии за 
климата и уязвимостта и оценки на 
напредъка. Стратегиите и плановете 
включват мерки в съответствие с 
националните цели и целите на 
Съюза за адаптиране към 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 370
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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, Шон Кели, Свен Шулце, 
Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки разработват и 
прилагат стратегии и планове за 
адаптиране, които включват цялостни 
рамки за управление на риска на 
основата на солидни базови линии за 
климата и уязвимостта и оценки на 
напредъка.

2. Чрез национални енергийни 
планове и планове за климата 
държавите членки разработват и 
прилагат стратегии и планове за 
адаптиране, които включват цялостни 
рамки за управление на риска на 
основата на солидни базови линии за 
климата и уязвимостта и оценки на 
напредъка.

Or. en

Изменение 371
Мириам Дали, Мохамед Шахим, Лукаш Кохут

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Тези стратегии и планове за 
адаптиране съдържат правни 
задължения за ЕС и неговите 
държави членки да гарантират 
необходимото финансиране, 
посредством всички приложими 
инструменти, включително публично 
и частно финансиране, за да се 
създаде справедлив преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика най-късно до 2050 г.

Or. en

Изменение 372
Силвия Лимер, Маркус Бухайт
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Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 До 30 септември 2023 г. и на 
всеки 5 години след това, заедно с 
оценката, предвидена в член 29, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, Комисията оценява също:

5 Оценка на напредъка и мерки в 
посока рационална екологична 
политика

Or. en

Изменение 373
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

В хода на пренастройването на 
Регламент (ЕС) 2018/1999, което 
следва преди това да бъде обхванато 
от адаптиране на Заключенията на 
Европейския съвет, следва също така 
да бъдат повторно въведени 
механизмите за оценка и докладване, 
посочени в него.  Съгласно член 1 и 
член 2, параграф 1 новата рамка 
трябва да се основава на принципите 
на разумната екологична политика.

Or. en

Изменение 374
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 До 30 септември 2023 г. и на всеки две 
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години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

години след това Комисията оценява:

Or. en

Изменение 375
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Мириам Дали, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина 
Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, 
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

До 30 септември 2023 г. и на всеки 2 
години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

Or. en

Изменение 376
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

До 30 септември 2023 г. и на всеки 3 
години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

Or. es

Изменение 377
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Маркус Пипер, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика Ниблер, Пилар 
дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Йенс Гизеке, Том Берендсен, Свен Шулце, 
Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

До 31 октомври 2028 г. и на всеки 5 
години след това, заедно с оценката, 
предвидена в член 29, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, Комисията 
оценява също:

Or. en

Изменение 378
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) колективния напредък на 
всички държави членки за постигане 
на целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1 и изразена в курса, 
посочен в член 3, параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 379
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) колективния напредък на всички 
държави членки за постигане на целта за 

a) напредъкът, постигнат от 
всяка държава членка, и колективния 
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неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1 и 
изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

напредък на всички държави членки за 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1 и изразена в курса, 
който следва да бъде определен 
съгласно посоченото в член 3, 
параграф 1, и в междинната цел, 
определена в член 2, параграф 3; ако 
курсът не е на разположение, 
оценката се извършва въз основа на 
критериите, посочени в член 3, 
параграф 3, и на целта за климата за 
2030 г.;

Or. en

Изменение 380
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина 
Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, 
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) колективния напредък на всички 
държави членки за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1 и 
изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

a) колективния и индивидуалния 
напредък на Съюза и на всички 
държави членки за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
изразена в курса и 
критериите, посочени в член 3;

Or. en

Изменение 381
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) колективния напредък на всички 
държави членки за постигане на целта 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1 и изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

a) колективния напредък на всички 
държави членки за постигане на целта 
на Съюза за климата, определена в член 
2, параграф 1;

Or. en

Изменение 382
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш 
Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) напредъка в следването на 
секторните пътни карти, посочени в 
член 3а, параграф 1;

Or. en

Изменение 383
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) колективния напредък на 
всички държави членки по отношение 
на адаптирането, както е посочено в 
член 4.

заличава се

Or. en
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Изменение 384
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) колективния напредък на всички 
държави членки по отношение на 
адаптирането, както е посочено в член 4.

б) напредъка на всяка държава 
членка и колективния напредък на 
всички държави членки по отношение 
на адаптирането, както е посочено в 
член 4.

Or. en

Изменение 385
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш 
Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) колективния напредък на всички 
държави членки по отношение на 
адаптирането, както е посочено в член 4.

б) колективния и индивидуалния 
напредък на Съюза и всички държави 
членки по отношение на адаптирането, 
както е посочено в член 4.

Or. en

Изменение 386
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) колективния напредък на всички б) колективния напредък на всички 
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държави членки по отношение на 
адаптирането, както е посочено в член 4.

държави членки по отношение на 
адаптирането в съответствие със 
специфични показатели, както е 
посочено в член 4.

Or. en

Изменение 387
Шон Кели

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съответствие на напредъка в 
постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата със съображенията, 
изброени в член 3, параграф 3;

Or. en

Изменение 388
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) колективния напредък на 
всички държави членки за постигане 
на специфичните цели за поглъщане, 
определени в член 2, параграф 4;

Or. en

Изменение 389
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш 
Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) колективния и индивидуалния 
напредък на Съюза и всички държави 
членки в изпълнението на 
стратегиите за справедлив преход;

Or. en

Изменение 390
Маркус Пипер, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, 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

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) колективния напредък на 
световно равнище в постигането на 
целите на Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 391
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, Свен Шулце, Кристиян Елер, 
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) общия напредък на всички 
държави членки в постигането на 
целите на промишлената политика 
на ЕС, по-специално целта за 
увеличаване на дела на създаването на 
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промишлена стойност в общото 
създаване на стойност в ЕС;

Or. en

Изменение 392
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Джозиан 
Кутаяр, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) колективния и индивидуалния 
напредък на Съюза и всички държави 
членки в борбата с енергийната 
бедност;

Or. en

Изменение 393
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина 
Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, 
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) мерките, предприети от 
всички държави членки, за да 
постигнат неутралност по 
отношение на климата и целите за 
адаптиране, също с оглед на 
последиците за обществото и 
икономиката и във връзка с 
критериите, посочени в член 3, за да 
се гарантира, че нито една част от 
обществото и икономиката не са 
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изоставени по време на прехода;

Or. en

Изменение 394
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от оценката, посочена в 
буква а), Комисията оценява 
напредъка в намаляването на 
емисиите на парникови газове въз 
основа на курса на Съюза, посочен в 
член 3, параграфи 1 и 2.

Or. en

Изменение 395
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета 
заключенията от тази оценка заедно 
с доклада за състоянието на 
енергийния съюз, изготвен през 
съответната календарна година в 
съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

заличава се

Or. en

Изменение 396
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета заключенията 
от тази оценка заедно с доклада за 
състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Комисията докладва за тази оценка на 
Европейския парламент и на Съвета в 
рамките на доклада за състоянието на 
енергийния съюз, изготвен през 
съответната календарна година в 
съответствие с член 35 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.

Or. en

Изменение 397
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, 
Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс 
Хинел

Компромисно изменение, заместващо изменение(я): нула
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета заключенията от 
тази оценка заедно с доклада за 
състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета тези оценки и 
заключенията от тях заедно с доклада 
за състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, и осигурява 
публичен достъп до тях.

Or. en

Изменение 398
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 септември 2023 г. и на 
всеки 5 години след това Комисията 
преразглежда:

заличава се

а) съгласуваността на мерките на 
Съюза с целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1 и изразена в курса, 
посочен в член 3, параграф 1;
б) адекватността на мерките на 
Съюза за осигуряване на напредък по 
отношение на адаптирането, 
посочено в член 4.

Or. en

Изменение 399
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 септември 2023 г. и на 
всеки 5 години след това Комисията 
преразглежда:

2. До 30 септември 2023 г. и на 
всеки две години след това Комисията 
преразглежда:

Or. en

Изменение 400
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Мириам Дали, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина 
Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, 
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 септември 2023 г. и на 2. До 30 септември 2023 г. и на 



PE653.723v01-00 24/91 AM\1206926BG.docx

BG

всеки 5 години след това Комисията 
преразглежда:

всеки 2 години след това Комисията 
преразглежда:

Or. en

Изменение 401
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 септември 2023 г. и на 
всеки 5 години след това Комисията 
преразглежда:

2. До 30 септември 2023 г. и на 
всеки 3 години след това Комисията 
преразглежда:

Or. es

Изменение 402
Маркус Пипер, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика Ниблер, Пилар 
дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Йенс Гизеке, Том Берендсен, Свен Шулце, 
Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 септември 2023 г. и на 
всеки 5 години след това Комисията 
преразглежда:

2. До 31 октомври 2028 г. и на 
всеки 5 години след това Комисията 
преразглежда:

Or. en

Изменение 403
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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а) съгласуваността на мерките на 
Съюза с целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1 и изразена в курса, 
посочен в член 3, параграф 1;

a) съгласуваността на мерките и 
политиките на Съюза, включително 
секторното законодателство, с курса, 
посочен в член 3, параграфи 1 и 2, и с 
целта на Съюза по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1; 

Or. en

Изменение 404
Маркус Пипер, Ева Майдел, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика 
Ниблер, Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс 
Гизеке, Том Берендсен, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съгласуваността на мерките на 
Съюза с целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1 и изразена в курса, 
посочен в член 3, параграф 1;

a) съгласуваността на мерките на 
Съюза с целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и изразена в 
индикативния курс, посочен в член 3, 
параграф 1, и съгласуваността им със 
световното развитие в съответствие 
с целите на Парижкото 
споразумение;

Or. en

Изменение 405
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина 
Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, 
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съгласуваността на мерките на 
Съюза с целта за неутралност по 

a) съгласуваността на мерките на 
Съюза с целта за неутралност по 
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отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1 и изразена в курса, 
посочен в член 3, параграф 1;

отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и изразена в курса и 
критериите, посочени в член 3;

Or. en

Изменение 406
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адекватността на мерките на 
Съюза за осигуряване на напредък по 
отношение на адаптирането, посочено в 
член 4.

б) адекватността на мерките на 
Съюза за осигуряване на напредък по 
отношение на адаптирането в 
съответствие със специфичните 
показатели, посочени в член 4.

Or. en

Изменение 407
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) адекватността на мерките на 
Съюза за осигуряване на постепенно 
увеличаващи се поглъщания в 
съответствие със специфичните 
показатели, посочени в член 2, 
параграф 4.

Or. en

Изменение 408
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, Кристиян Елер, Иван Щефанец
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) адекватността на мерките за 
осигуряване на напредък по 
отношение на промишлените цели на 
ЕС, както и за гарантиране на 
ефективна защита срещу изместване 
на въглеродни емисии;

Or. en

Изменение 409
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Джозиан 
Кутаяр, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) адекватността на мерките на 
Съюза за осигуряване на напредък по 
отношение на справедливия преход;

Or. en

Изменение 410
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Джозиан 
Кутаяр, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) адекватността на мерките на 
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Съюза за осигуряване на напредък в 
борбата с енергийната бедност;

Or. en

Изменение 411
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс 
Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) мерките, предприети от 
Европейския съюз, за да постигне 
целите за адаптиране и неутралност 
по отношение на климата, също с 
оглед на техните последици за 
обществото и икономиката и във 
връзка с критериите, посочени в член 
3, за да се гарантира, че нито една 
част от обществото и икономиката 
не са изоставени по време на прехода;

Or. en

Изменение 412
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграфи 1 и 2, 
Комисията установи, че мерките на 
Съюза не съответстват на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1, или са неподходящи за гарантиране 

заличава се
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на напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, или 
че напредъкът към постигане на 
целта за неутралност по отношение 
на климата или към адаптирането, 
посочено в член 4, е недостатъчен, тя 
предприема необходимите мерки в 
съответствие с Договорите 
едновременно с прегледа на курса, 
посочен в член 3, параграф 1.

Or. en

Изменение 413
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграфи 1 и 2, Комисията 
установи, че мерките на Съюза не 
съответстват на целта за неутралност по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 1, или са неподходящи за 
гарантиране на напредък по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4, или 
че напредъкът към постигане на 
целта за неутралност по отношение 
на климата или към адаптирането, 
посочено в член 4, е недостатъчен, тя 
предприема необходимите мерки в 
съответствие с Договорите 
едновременно с прегледа на курса, 
посочен в член 3, параграф 1.

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграфи 1 и 2, Комисията 
установи, че мерките на Съюза не 
съответстват на целта за неутралност по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 1, или са неподходящи за 
гарантиране на напредък по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4, или 
че адекватността на мерките на 
Съюза за осигуряване на постепенно 
увеличаващ се дял на поглъщанията в 
съответствие със специфичните 
показатели, както е посочено в член 2, 
параграф 4, е недостатъчна, тя 
предприема необходимите мерки в 
съответствие с Договорите 
едновременно с прегледа на курса, 
посочен в член 3, параграф 1.

Or. en

Изменение 414
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграфи 1 и 2, Комисията 
установи, че мерките на Съюза не 
съответстват на целта за неутралност по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 1, или са неподходящи за 
гарантиране на напредък по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4, или 
че напредъкът към постигане на целта 
за неутралност по отношение на 
климата или към адаптирането, 
посочено в член 4, е недостатъчен, тя 
предприема необходимите мерки в 
съответствие с Договорите 
едновременно с прегледа на курса, 
посочен в член 3, параграф 1.

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграфи 1 и 2, Комисията 
установи, че мерките и политиките на 
Съюза не съответстват на курса, 
определен в член 3, параграфи 1 и 2, 
или на целта на Съюза за неутралност 
по отношение на климата, посочена в 
член 2, параграф 1, или са неподходящи 
за гарантиране на напредък по 
отношение на адаптирането, посочено в 
член 4, или че напредъкът към 
постигане на която и да е от тези 
цели е недостатъчен, тя предприема 
необходимите мерки в съответствие с 
Договорите.

Or. en

Изменение 415
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мириам Дали, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, 
Джозиан Кутаяр, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс 
Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграфи 1 и 2, Комисията 
установи, че мерките на Съюза не 
съответстват на целта за неутралност по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 1, или са неподходящи за 
гарантиране на напредък по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4, или 
че напредъкът към постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата 
или към адаптирането, посочено в член 

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграфи 1 и 2, Комисията 
установи, че мерките на Съюза не 
съответстват на целта за неутралност по 
отношение на климата, посочена в член 
2, параграф 1, или са неподходящи за 
гарантиране на напредък по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4, или 
че напредъкът към постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата 
или към адаптирането, посочено в член 
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4, е недостатъчен, тя предприема 
необходимите мерки в съответствие с 
Договорите едновременно с прегледа на 
курса, посочен в член 3, параграф 1.

4, е недостатъчен, тя предприема 
необходимите мерки в съответствие с 
Договорите. Комисията също така 
информира съответно Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 416
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява всеки 
проект за мярка или законодателно 
предложение с оглед на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, 
параграф 1, изразена с курса, посочен в 
член 3, параграф 1, преди приемането 
им, включва този анализ във всяка 
оценка на въздействието, 
придружаваща тези мерки или 
предложения, и оповестява 
резултата от тази оценка в момента 
на приемането.

заличава се

Or. en

Изменение 417
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява всеки проект 
за мярка или законодателно 
предложение с оглед на целта за 
неутралност по отношение на климата, 

4. Комисията оценява 
съответствието на всички 
проектомерки или законодателни 
предложения на Съюза с целта за 
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определена в член 2, параграф 1, 
изразена с курса, посочен в член 3, 
параграф 1, преди приемането им, 
включва този анализ във всяка оценка 
на въздействието, придружаваща тези 
мерки или предложения, и оповестява 
резултата от тази оценка в момента на 
приемането.

неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, 
изразена с курса, посочен в член 3, 
параграф 1, след като курсът бъде 
определен, преди приемането им, и 
включва този анализ във всяка оценка 
на въздействието, придружаваща тези 
мерки или предложения, и оповестява 
резултата от тази оценка в момента на 
приемането. Като прилага условието 
за устойчивост на климатичните 
изменения Комисията гарантира, че 
всички мерки и законодателни 
предложения са в съответствие с или 
не са в противоречие с целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1.

Or. en

Изменение 418
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява всеки проект 
за мярка или законодателно 
предложение с оглед на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, 
параграф 1, изразена с курса, посочен в 
член 3, параграф 1, преди приемането 
им, включва този анализ във всяка 
оценка на въздействието, придружаваща 
тези мерки или предложения, и 
оповестява резултата от тази оценка в 
момента на приемането.

4. Комисията оценява всеки проект 
за мярка, включително, но не само, 
всяко законодателно и бюджетно 
предложение с оглед на курса, посочен 
в член 3, параграфи 1 и 2, и на целта 
на Съюза за климата, определена в 
член 2, параграф 1, преди приемането 
им, и включва този анализ във всяка 
оценка на въздействието, придружаваща 
тези мерки или предложения, и 
оповестява тази оценка и нейните 
резултати в момента на приемането.

Or. en

Изменение 419
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Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тоя, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията оценява всеки проект 
за мярка или законодателно 
предложение с оглед на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, 
изразена с курса, посочен в член 3, 
параграф 1, преди приемането им, 
включва този анализ във всяка оценка 
на въздействието, придружаваща тези 
мерки или предложения, и оповестява 
резултата от тази оценка в момента на 
приемането.

4. Комисията оценява всеки проект 
на мярка или законодателно 
предложение с оглед на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
нейните последици за обществото и 
икономиката, както са посочени в 
член 2, параграф 1, и изразени с курса и 
критериите, посочен в член 3, след 
като курсът бъде определен, преди 
приемането им, и включва този анализ 
във всяка оценка на въздействието, 
придружаваща тези мерки или 
предложения, и оповестява резултата от 
тази оценка в момента на приемането.

Or. en

Изменение 420
Мартин Хойсик, Фредрик Федерлей, Каталин Чех, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато Комисията одобри 
искане за държавна помощ от 
държава членка в съответствие с 
член 108 от ДФЕС, Комисията 
включва разпоредби в решението си, 
че бенефициерите трябва да 
демонстрират съответствието на 
своя бизнес модел с целите, посочени в 
член 2, параграф 1 и член 2, параграф 
3. 

Or. en
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Изменение 421
Мартин Хойсик, Каталин Чех, Кристоф Грюдлер, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Когато Комисията отправя 
препоръки до Съвета във връзка с 
разрешаването на започването на 
търговски преговори съгласно член 207 
от ДФЕС, Комисията включва 
разпоредба, съгласно която 
Парижкото споразумение е основен 
елемент от всички бъдещи търговски 
и инвестиционни споразумения. Преди 
сключването, Комисията показва, че 
споразумението с трети страни не е 
в противоречие с целите, посочени в 
член 2, параграф 1 и член 2, параграф 
3.

Or. en

Изменение 422
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 До 30 септември 2023 г. и на 
всеки 5 години след това Комисията 
оценява:

6 Докладване на националните 
мерки

Or. en

Изменение 423
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това Комисията оценява:

Считано от 31 октомври 2031 г. и 
през интервали, които предстои да 
бъдат определени, ако е необходимо, 
Комисията събира:

Or. en

Изменение 424
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това Комисията оценява:

До 30 септември 2023 г. и на всеки две 
години след това Комисията оценява:

Or. en

Изменение 425
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Мириам Дали, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина 
Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, 
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това Комисията оценява:

До 30 септември 2023 г. и на всеки 2 
години след това Комисията оценява:

Or. en

Изменение 426
Сира Рего
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това Комисията оценява:

До 30 септември 2023 г. и на всеки 3 
години след това Комисията оценява:

Or. es

Изменение 427
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това Комисията оценява:

До 30 септември 2023 г. и на всеки 3 
години след това Комисията оценява:

Or. es

Изменение 428
Маркус Пипер, Ева Майдел, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика Ниблер, Пилар 
дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Йенс Гизеке, Том Берендсен, Свен Шулце, 
Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 септември 2023 г. и на всеки 5 
години след това Комисията оценява:

До 31 октомври 2028 г. и на всеки 5 
години след това Комисията оценява:

Or. en

Изменение 429
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съгласуваността на 
националните мерки въз основа на 
националните планове в областта на 
енергетиката и климата или 
двугодишните доклади за напредъка, 
представяни в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2018/1999, които имат отношение 
към постигането на целта за 
неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1 и изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

a) националните мерки, определени 
въз основа на националните планове в 
областта на енергетиката и климата или 
двугодишните доклади за напредъка, 
представяни в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2018/1999, които имат отношение 
към постигането на адаптиране към 
изменението на климата или нов 
механизъм за оценка на националните 
мерки, който е приет в процеса на 
пренастройване на Регламент (ЕС) 
2018/1999. При липсата на нови 
насоки от Европейския съвет, 
Регламент (ЕС) 2018/1999 остава в 
сила без промени;

Or. en

Изменение 430
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тоя, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съгласуваността на националните 
мерки въз основа на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата или двугодишните доклади за 
напредъка, представяни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, които имат 
отношение към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 1 и 
изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

a) съгласуваността и 
ефективността на националните 
мерки въз основа на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата или двугодишните доклади за 
напредъка, представяни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, които имат 
отношение към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 1, и 
изразена в курса и критериите, 
посочени в член 3;

Or. en
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Изменение 431
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съгласуваността на националните 
мерки въз основа на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата или двугодишните доклади за 
напредъка, представяни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, които имат 
отношение към постигането на целта 
за неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1 и изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

a) съгласуваността на националните 
мерки въз основа на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата или двугодишните доклади за 
напредъка, представяни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, които имат 
отношение към изпълнението на курса, 
посочен в член 3, параграфи 1 и 2, и 
към постигането на целта на Съюза 
за климата, посочена в член 2, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 432
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, Свен Шулце, Кристиян Елер, 
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съгласуваността на националните 
мерки въз основа на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата или двугодишните доклади за 
напредъка, представяни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, които имат 
отношение към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 1 и 
изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

a) съгласуваността на националните 
мерки като се вземат предвид 
националните планове в областта на 
енергетиката и климата или 
двугодишните доклади за напредъка, 
представяни в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2018/1999, които имат отношение 
към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
посочена в член 2, параграф 1 и 
изразена в курса, посочен в член 3, 
параграф 1;

Or. en
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Изменение 433
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адекватността на 
съответните национални мерки за 
осигуряване на напредък по 
отношение на адаптирането, 
посочено в член 4.

заличава се

Or. en

Изменение 434
Маркус Пипер, Ева Майдел, 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, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адекватността на съответните 
национални мерки за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4.

б) съответните национални мерки 
за осигуряване на напредък по 
отношение на адаптирането, посочено в 
член 4;

Or. en

Изменение 435
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адекватността на съответните 
национални мерки за осигуряване на 
напредък по отношение на 

б) адекватността на съответните 
национални мерки, като се вземе 
предвид капацитетът на 
националните ресурси, за осигуряване 
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адаптирането, посочено в член 4. на напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4.

Or. en

Изменение 436
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адекватността на съответните 
национални мерки за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4.

б) адекватността на националните 
мерки за декарбонизация, действия за 
климата и справедлив преход с оглед 
на осигуряването на напредък по 
отношение на адаптирането, посочено в 
член 4.

Or. en

Изменение 437
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адекватността на съответните 
национални мерки за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4.

б) адекватността на съответните 
национални мерки за осигуряване на 
напредък в съответствие със 
специфични показатели по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4.

Or. en

Изменение 438
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
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Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) адекватността на съответните 
национални мерки за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4.

б) адекватността и 
ефективността на съответните 
национални мерки за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4.

Or. en

Изменение 439
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) индивидуалния напредък на 
всички държави членки за постигане 
на целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1 и изразена в курса, 
посочен в член 3, параграф 1;

Or. es

Изменение 440
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) адекватността на 
съответните национални мерки за 
осигуряване на постепенно 
увеличаващ се дял на поглъщанията в 
съответствие със специфичните 
показатели, посочени в член 2, 
параграф 4.

Or. en
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Изменение 441
Мартин Хойсик, Каталин Чех, Кристоф Грюдлер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) привеждане в съответствие на 
националните инвестиционни мерки 
с Регламент (ЕС) 2020/... [Регламент 
за таксономията];

Or. en

Обосновка

Позоваването на таксономията на ЕС за устойчиво финансиране, договорена между 
трите институции на ЕС и между политическите групи, улеснява съгласуваността 
на политиките, включително за климата и разходите в бюджета на ЕС. 
Таксономията на ЕС предоставя основна референтна рамка и минимални стандарти 
за оценка на това дали инвестициите са устойчиви. Националните инвестиционни 
мерки не следва да подкрепят дейности, които биха били в противоречие с целите на 
Зеления пакт в областта на климата или околната среда.

Изменение 442
Маркус Пипер, Ева Майдел, 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, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въздействието на 
приложените мерки върху 
националното икономическо и 
социално положение; 

Or. en

Изменение 443
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
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Патриция Тоя, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) адекватността на 
националните мерки за осигуряване на 
напредък за справедлив преход;

Or. en

Изменение 444
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, Свен Шулце, Кристиян Елер, 
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) въздействието на политиката 
за климата върху създаването на 
промишлена стойност и по-
специално върху целта за увеличаване 
на дела на създаването на 
промишлена стойност в общото 
създаване на стойност, за да се 
постигне по-конкурентна и 
устойчива икономика;

Or. en

Изменение 445
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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бб) индивидуалния напредък на 
всяка държава членка по отношение 
на адаптирането, както е посочено в 
член 4.

Or. es

Изменение 446
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тоя, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) адекватността на 
националните мерки за осигуряване на 
напредък в борбата с енергийната 
бедност;

Or. en

Изменение 447
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета 
заключенията от тази оценка заедно 
с доклада за състоянието на 
енергийния съюз, изготвен през 
съответната календарна година в 
съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

заличава се

Or. en
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Изменение 448
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета заключенията 
от тази оценка заедно с доклада за 
състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Комисията докладва за тази оценка на 
Европейския парламент и на Съвета в 
рамките на доклада за състоянието на 
енергийния съюз, изготвен през 
съответната календарна година в 
съответствие с член 35 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.

Or. en

Изменение 449
Мартин Хойсик, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. До 30 юни 2021 г. държавите 
членки подготвят национални 
стратегии за поетапно прекратяване 
на подкрепата за изкопаемите горива, 
включително непреките субсидии, 
механизма за осигуряване на 
капацитет и отделянето на мерките 
за справяне с енергийната бедност от 
субсидиите за изкопаеми горива;

Or. en

Обосновка

Няколко държави членки започнаха разработването на национални планове за 
поетапно прекратяване на субсидиите за изкопаеми горива. Ако трябва да извадим от 
употреба изкопаемите горива, е необходимо да анализираме всички форми на субсидии 
и механизми за подкрепа на източниците на енергия от изкопаеми горива, 
включително непреките форми, и да стимулираме другите държави членки да 
разработят национални стратегии за тяхното концептуално прекратяване. Подобна 
сложна тема трябва да бъде подкрепена с анализ, данни и насочваща рамка. 
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Изменение 450
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно 
отчете колективния напредък, 
оценен в съответствие с член 5, 
параграф 1, Комисията установи, че 
мерките на дадена държава членка не 
са съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, 
или неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави 
тези препоръки публично достояние.

заличава се

Or. en

Изменение 451
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
отправя препоръки към държавите 
членки въз основа на съветите на 
научни органи като IPCC и EPCC и 
освен това предоставя помощ при 
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прилагането на такива мерки. 
Комисията прави тези препоръки 
публично достояние.

Or. en

Изменение 452
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

2. Ако след като надлежно отчете 
постигнатия от всяка държава 
членка напредък и колективния 
напредък, оценен в съответствие с 
член 5, параграф 1, Комисията установи, 
че мерките на дадена държава членка не 
са съгласувани с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата, изразена в курса, посочен в 
член 3, параграф 1, или неподходящи за 
осигуряване на напредък по отношение 
на адаптирането, посочено в член 4, тя 
отправя препоръки към тази държава 
членка. Комисията прави този 
напредък и препоръки публично 
достояние.

Or. en

Изменение 453
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тоя, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, 
или неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния и индивидуалния 
напредък, оценен в съответствие с 
член 5, параграф 1, Комисията установи, 
че мерките на дадена държава членка не 
са съгласувани с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата, изразена в курса, и 
критериите, посочени в член 3, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
отправя препоръки към тази държава 
членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

Or. en

Изменение 454
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с курса, посочен в член 3, 
параграфи 1 и 2, или с целта на Съюза 
за неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 
1, или неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
отправя препоръки към тази държава 
членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

Or. en
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Изменение 455
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
нивото на използване на 
националните ресурси и 
икономическото и социалното 
положение, Комисията установи, че 
мерките на дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

Or. en

Изменение 456
Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Раса Юкнявичиене, Мария Да Граса Карвалю

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, или 
делът на поглъщанията не се 
увеличава по задоволителен начин, тя 
може да отправи препоръки към тази 
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държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

Or. en

Изменение 457
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1 и 
параграф 1 от настоящия член, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 
съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

Or. es

Изменение 458
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 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 

2. Ако след като надлежно отчете 
колективния напредък, оценен в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
Комисията установи, че мерките на 
дадена държава членка не са 



AM\1206926BG.docx 51/91 PE653.723v01-00

BG

съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
неподходящи за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

съгласувани с тази цел, изразена в 
курса, посочен в член 3, параграф 1, или 
недостатъчни за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, тя 
може да отправи препоръки към тази 
държава членка. Комисията прави тези 
препоръки публично достояние.

Or. en

Изменение 459
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако бъде отправена препоръка в 
съответствие с параграф 2, се 
спазват следните принципи:

заличава се

а) съответната държава членка 
взема надлежно предвид препоръката, 
в дух на солидарност между 
държавите членки и Съюза и между 
самите държави членки;
б) в първия си доклад за напредъка, 
представен в съответствие с член 17 
от Регламент (ЕС) 2018/1999 в 
годината след издаване на 
препоръката, съответната държава 
членка посочва как е взела надлежно 
предвид препоръката. Ако 
съответната държава членка реши 
да не взема мерки във връзка с 
препоръка или със съществена част 
от нея, тази държава членка 
представя своите основания на 
Комисията;
в) препоръките следва да допълват 
най-актуалните, специфични за всяка 
държава препоръки, формулирани в 
контекста на европейския семестър.

Or. en
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Изменение 460
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съответната държава членка 
взема надлежно предвид препоръката, в 
дух на солидарност между държавите 
членки и Съюза и между самите 
държави членки;

a) в срок от шест месеца след 
приемане на препоръката съответната 
държава членка уведомява Комисията 
за мерките, които възнамерява да 
приеме с цел да вземе надлежно 
предвид препоръката, в дух на 
солидарност между държавите членки и 
Съюза и между самите държави членки;

Or. en

Изменение 461
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана 
Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съответната държава членка 
взема надлежно предвид препоръката, в 
дух на солидарност между държавите 
членки и Съюза и между самите 
държави членки;

a) съответната държава членка 
уведомява Комисията за мерките, 
които възнамерява да приеме с цел да 
вземе надлежно предвид препоръката, в 
дух на солидарност между държавите 
членки и Съюза и между самите 
държави членки;

Or. en

Изменение 462
Николас Гонсалес Касарес
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от името на групата S&D
Патриция Тоя, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в първия си доклад за напредъка, 
представен в съответствие с член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 в годината 
след издаване на препоръката, 
съответната държава членка посочва как 
е взела надлежно предвид препоръката. 
Ако съответната държава членка реши 
да не взема мерки във връзка с 
препоръка или със съществена част от 
нея, тази държава членка представя 
своите основания на Комисията;

б) в първия си доклад за напредъка, 
представен в съответствие с член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 в годината 
след издаване на препоръката, 
съответната държава членка посочва как 
е взела надлежно предвид препоръката. 
Ако съответната държава членка реши 
да не взема мерки във връзка с 
препоръка или със съществена част от 
нея, тази държава членка представя 
своите основания на Комисията и 
Комисията предприема всички 
необходими мерки в съответствие с 
Договорите;

Or. en

Изменение 463
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) препоръките следва да 
допълват най-актуалните, 
специфични за всяка държава 
препоръки, формулирани в контекста на 
европейския семестър.

в) специфичните за всяка държава 
препоръки, формулирани в контекста на 
европейския семестър, следва да 
допълват препоръките, отправени в 
съответствие с член 2, и да 
допринасят за постигането на 
целите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 464
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Сира Рего

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) препоръките следва да допълват 
най-актуалните, специфични за всяка 
държава препоръки, формулирани в 
контекста на европейския семестър.

в) препоръките следва да бъдат 
част от най-актуалните, специфични за 
всяка държава препоръки, формулирани 
в контекста на европейския семестър.

Or. es

Изменение 465
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освен националните мерки, 
посочени в член 6, параграф 1, буква а), 
Комисията основава оценката си, 
посочена в членове 5 и 6 най-малко на 
следното:

1. Освен националните мерки, 
посочени в член 6, и до адаптирането 
на Регламент (ЕС) 2018/1999, както е 
посочено по-горе, Комисията основава 
оценката си, посочена в членове 5 и 6, 
най-малко на следното:

Or. en

Изменение 466
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Дан Ника, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, 
Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Джозиан 
Кутаяр, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклади на Европейската агенция 
за околна среда (ЕАОС);

б) доклади на Европейската агенция 
за околна среда (ЕАОС) и Съвместния 
изследователски център (JRC);
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Or. en

Изменение 467
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба 
Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш 
Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) европейска статистика и данни, 
включително данни за загубите от 
неблагоприятни климатични 
въздействия, ако такива са налични; 
както и

в) европейска статистика и данни, 
включително отчетени и 
прогнозирани данни за загубите от 
неблагоприятни климатични 
въздействия, ако такива са налични; 
както и

Or. en

Изменение 468
Маркус Пипер, Едина Тот, 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 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) европейска статистика и данни, 
включително данни за загубите от 
неблагоприятни климатични 
въздействия, ако такива са налични; 
както и

в) европейска и глобална 
статистика и данни, включително данни 
за загубите от неблагоприятни 
климатични въздействия, ако такива са 
налични; както и

Or. en

Изменение 469
Маркус Пипер, Перниле Вайс, Мариан-Жан Маринеску, Ангелика Ниблер, Пилар 
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дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Мария Да Граса Карвалю, Йенс Гизеке, Франсоа-
Ксавие Белами, Том Берендсен, Свен Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) последния глобален преглед, 
посочен в член 14 от Парижкото 
споразумение;

Or. en

Изменение 470
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) най-добрите налични научни 
данни; както и

Or. en

Изменение 471
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт 
Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш Зориню, Мариа 
Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 472
Фредрик Федерлей, Искра Михайлова, Маури Пекаринен, Сусана Солис Перес, 
Мартин Хойсик, Иварс Иябс, Мортен  Петерсен, Клемен Грошел, Кристоф 
Грюдлер, Нилс Турвалдс

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 473
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всяка допълнителна информация 
за екологично устойчиви инвестиции от 
Съюза и държавите членки, 
включително, при наличност, 
инвестиции в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2020/... [Регламента 
за таксономията].

д) всяка допълнителна информация 
за екологично устойчиви инвестиции от 
Съюза и държавите членки.

Or. en

Изменение 474
Мириам Дали, Мохамед Шахим

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕАОС подпомага Комисията при 
изготвянето на оценката, посочена в 
членове 5 и 6 съгласно годишната си 

2. ЕАОС и EPCC подпомагат 
Комисията при изготвянето на оценката, 
посочена в членове 5 и 6 съгласно 
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работна програма. годишната си работна програма.

Or. en

Изменение 475
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията изготвя 
допълнителна оценка, ако определена 
дейност в държава членка може 
да засегне значително процеса на 
постигане на неутралност по 
отношение на климата в периода 
между две оценки.

Or. es

Изменение 476
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията 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. 
Комисията подпомага приобщаващ и 
достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, 
гражданите и гражданското 
общество, за обмен на най-добри 
практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на 
настоящия регламент. Освен това 

Държавите членки могат да се 
ангажират с всички групи на 
обществото, за да им дадат възможност 
да предприемат действия за изграждане 
на устойчиво на изменението на 
климата общество.
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Комисията може също така да 
използва многостепенните диалози в 
областта на климата и 
енергетиката, създадени от 
държавите членки съгласно член 11 
от Регламент (ЕС) 2018/1999.

Or. en

Изменение 477
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлуш Зориню, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията 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. 
Комисията подпомага приобщаващ и 
достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, гражданите 
и гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на настоящия 
регламент. Освен това Комисията може 
също така да използва многостепенните 
диалози в областта на климата и 
енергетиката, създадени от държавите 
членки съгласно член 11 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.

Комисията се ангажира с всички групи 
на обществото, включително 
местните и регионалните 
правителства, за да им даде 
възможност да предприемат действия за 
изграждане на социално справедливо и 
неутрално и устойчиво на изменението 
на климата общество. Постигането на 
напредък по отношение на 
приемането на количествени цели в 
областта на климата от всички 
части на обществото следва да бъде 
стимулирано на равнище ЕС и на 
национално равнище чрез подходящи 
активни мерки, които ги насърчават 
да измерват резултатите от 
усилията си от гледна точка на 
намаляването на емисиите на 
парникови газове. Комисията 
подпомага приобщаващ и достъпен 
процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, 
академичните среди, 
промишлеността, гражданите и 
гражданското общество, за обмен на 
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най-добри практики и за набелязване на 
действия и потребности, които да 
допринесат за постигането на целите на 
настоящия регламент. Освен това 
Комисията може също така да използва 
многостепенните диалози в областта на 
климата и енергетиката, създадени от 
държавите членки съгласно член 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Or. en

Изменение 478
Мириам Дали

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията 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. Комисията 
подпомага приобщаващ и достъпен 
процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, 
гражданите и гражданското 
общество, за обмен на най-добри 
практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на 
настоящия регламент. Освен това 
Комисията може също така да 
използва многостепенните диалози в 
областта на климата и 
енергетиката, създадени от 
държавите членки съгласно член 11 
от Регламент (ЕС) 2018/1999.

Съюзът е поел ангажимент за 
постигане на целите, посочени в член 
2, по начин, който е в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1367/2006. 
Комисията гарантира пълното 
прилагане на Конвенцията от Орхус, 
и по-специално нейните разпоредби 
относно прозрачността, включително 
участието на обществеността, 
разпространението на информация и 
достъпа до правосъдие. Във връзка с 
това Комисията публикува всички 
оценки, съдържащи информация за 
околната среда, по подходящ, 
своевременен и ефективен начин, 
като по целесъобразност дава 
възможност за участие на 
обществеността. Комисията 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.

Комисията подпомага приобщаващ и 
достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
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регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, 
гражданите и гражданското 
общество, за обмен на най-добри 
практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на 
настоящия регламент. Освен това 
Комисията може също така да 
използва многостепенните диалози в 
областта на климата и 
енергетиката, създадени от 
държавите членки съгласно член 11 
от Регламент (ЕС) 2018/1999.

Or. en

Изменение 479
Хена Виркунен, Перниле Вайс, Сара Шютедал, Томас Тобé

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията 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. 
Комисията подпомага приобщаващ и 
достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, гражданите 
и гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на настоящия 
регламент. Освен това Комисията може 
също така да използва многостепенните 
диалози в областта на климата и 
енергетиката, създадени от държавите 
членки съгласно член 11 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.

Комисията 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. 
Комисията подпомага приобщаващ и 
достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, 
заинтересованите страни от 
промишлеността, гражданите и 
гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на настоящия 
регламент. Освен това Комисията може 
също така да използва многостепенните 
диалози в областта на климата и 
енергетиката, създадени от държавите 
членки съгласно член 11 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.
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Or. en

Изменение 480
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 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията 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. 
Комисията подпомага приобщаващ и 
достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, гражданите 
и гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на настоящия 
регламент. Освен това Комисията може 
също така да използва многостепенните 
диалози в областта на климата и 
енергетиката, създадени от държавите 
членки съгласно член 11 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.

Комисията 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. 
Комисията подпомага приобщаващ и 
достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, 
заинтересованите страни от 
промишлеността, гражданите и 
гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на настоящия 
регламент. Освен това Комисията може 
също така да използва многостепенните 
диалози в областта на климата и 
енергетиката, създадени от държавите 
членки съгласно член 11 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.

Or. en

Изменение 481
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Комисията 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. 
Комисията подпомага приобщаващ и 
достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, гражданите 
и гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване на 
действия, които да допринесат за 
постигането на целите на настоящия 
регламент. Освен това Комисията може 
също така да използва многостепенните 
диалози в областта на климата и 
енергетиката, създадени от държавите 
членки съгласно член 11 от Регламент 
(ЕС) 2018/1999.

Комисията 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. 
Комисията подпомага приобщаващ и 
достъпен процес на всички равнища, 
включително на национално, 
регионално и местно равнище, заедно 
със социалните партньори, гражданите 
и гражданското общество, за обмен на 
най-добри практики и за набелязване и 
осъществяване на действия, които да 
допринесат за постигането на целите на 
настоящия регламент. Освен това 
Комисията може също така да използва 
многостепенните диалози в областта на 
климата и енергетиката, създадени от 
държавите членки съгласно член 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Or. en

Изменение 482
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 8 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За обмена на най-добри практики и за 
набелязването на действия, които да 
допринесат за постигането на 
целите на настоящия регламент, 
Комисията се основава на 
многостепенните диалози за 
екологосъобразно и устойчиво на 
изменението на климата 
общество, създадени от държавите 
членки в съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Or. en

Изменение 483
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Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Чаба Молнар, 
Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Лукаш Кохут, 
Джозиан Кутаяр, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс 
Хинел

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 1, се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочени в член 
3, параграф 4, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от  ... [ОП: датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка, в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
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споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно член 
3, влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 484
Андраш Дюрк, Едина Тот

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 1, се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочени в член 
3, параграф 4, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от  ... [ОП: датата на 
влизане в сила на настоящия 
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регламент].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка, в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно член 
3, влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 485
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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 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 1, се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочени в член 
3, параграф 4, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от  ... [ОП: датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка, в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
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по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно член 
3, влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 486
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

9 Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 1, се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

9. Принципи на делегирането

Or. en

Изменение 487
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 1, се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

1. Правомощието да приема 
делегирани актове не се прилага тук, 
тъй като решения от фундаментален 
характер съгласно член 290, параграф 
1 от ДФЕС не могат да се вземат чрез 
делегиран акт.

Or. en

Изменение 488
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочени в член 
3, параграф 4, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от  ... [ОП: датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент].

заличава се

Or. en

Изменение 489
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 

заличава се
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решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

Or. en

Изменение 490
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка, в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.

заличава се

Or. en

Изменение 491
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

Or. en

Изменение 492
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Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

заличава се

Or. en

Изменение 493
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
В своето съобщение, озаглавено 
„Часът на Европа: възстановяване и 
подготовка за следващото 
поколение“, Комисията обяви 
намерението си да ускори цифровата 
трансформация. Извънредната 
ситуация с Covid-19 изтъкна 
зависимостта от енергията за 
общественото участие, 
упражняването на гражданските 
права и способността за работа в 
цифровата икономика.  За да 
предотврати социалното изключване 
и да гарантира, че гражданите на ЕС 
достигат пълния си потенциал в 
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екологичната и цифровата 
трансформация, Комисията предлага 
законодателство, което дава на 
гражданите на ЕС право на енергия, 
включително разпоредби за достъп до 
енергия и защита и подкрепа за 
уязвимите потребители.

Or. en

Изменение 494
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Преразглеждане

Комисията извършва преглед и 
докладва на Европейския парламент и 
Съвета шест месеца след всеки 
глобален преглед, както е посочено в 
член 14 от Парижкото споразумение, 
по всички елементи на настоящия 
регламент. Когато е целесъобразно, 
докладите на Комисията се 
придружават от законодателни 
предложения.

Or. en

Изменение 495
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 10
Регламент (ЕС) 2018/1999
Членове 1, 2, 3, 8, 11 и 15; Приложения I и IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се
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Or. en

Изменение 496
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, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнение на стратегии и 
мерки, предназначени за постигане на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата], целите 
и задачите на Енергийния съюз, а през 
първия десетгодишен период, от 2021 до 
2030 г. — по-специално целите на 
Съюза за 2030 г. в областта на 
енергетиката и климата;;

a) изпълнение на стратегии и 
мерки, предназначени за постигане на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата], целите 
и задачите на Енергийния съюз, а през 
първия десетгодишен период, от 2021 до 
2030 г. — по-специално целите на 
Съюза за 2030 г. в областта на 
енергетиката и климата, и постигане на 
целите на промишлената политика 
на ЕС, и по-специално целта за 
увеличаване на дела на създаването на 
стойност в промишлеността в 
създаването на обща стойност на ЕС, 
за да се постигне по-
конкурентоспособна и устойчива 
икономика;;

Or. en

Изменение 497
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 1 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнение на стратегии и 
мерки, предназначени за постигане на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата], целите 
и задачите на Енергийния съюз, а през 
първия десетгодишен период, от 2021 до 
2030 г. — по-специално целите на 
Съюза за 2030 г. в областта на 
енергетиката и климата;;

a) изпълнение на стратегии и 
мерки, предназначени за постигане на 
общите и конкретните цели на 
Енергийния съюз и на по-
дългосрочните ангажименти на 
Съюза по отношение на парниковите 
газове, в съответствие с Парижкото 
споразумение, и по-специално целите 
на Съюза в областта на климата, 
посочени в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата], а през 
първия десетгодишен период от 2021 до 
2030 г. — по-специално целите на 
Съюза за 2030 г. в областта на 
енергетиката и климата;

Or. en

Обосновка

Изменението възстановява първоначалната формулировка на член 1.1, буква а) от 
Регламента относно управлението, като просто добавя новата цел на 
Законодателния акт за климата.

Изменение 498
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнение на стратегии и 
мерки, предназначени за постигане на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата], целите 
и задачите на Енергийния съюз, а през 
първия десетгодишен период, от 2021 до 
2030 г. — по-специално целите на 
Съюза за 2030 г. в областта на 
енергетиката и климата;;

a) изпълнение на стратегии и 
мерки, предназначени за постигане на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата], целите 
и задачите на Енергийния съюз, 
международните ангажименти 
съгласно Парижкото споразумение, а 
през първия десетгодишен период, от 
2021 до 2030 г. — по-специално целите 
на Съюза за 2030 г. в областта на 
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енергетиката и климата;;

Or. en

Изменение 499
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) „прогнози“ означава прогнози за 
антропогенните емисии на парникови 
газове по източници и поглъщанията по 
поглътители или чрез промени в 
енергийната система, включително най-
малкото количествени оценки за шест 
поредни бъдещи години, при които 
годината, непосредствено след годината 
на докладване завършва на 0 или 5;;

(7) „прогнози“ означава прогнози за 
антропогенните емисии на парникови 
газове по източници и поглъщанията по 
поглътители или чрез промени в 
енергийната система, включително най-
малкото количествени оценки за 
четири поредни бъдещи години, при 
които годината, непосредствено след 
годината на докладване завършва на 0 
или 5;

Or. en

Обосновка

Изменението възстановява определението за „прогнози“, както е договорено в член 2, 
параграф 7 от Регламента относно управлението.

Изменение 500
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) В член 2 точка 11 се заменя със 
следното:
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11) „цели на Съюза за 2030 г. в 
областта на енергетиката и 
климата“ означава задължителната 
за Съюза като цяло цел за намаление 
на вътрешните емисии на парникови 
газове от цялата икономика, която 
трябва да бъде постигната до 2030 г. 
съгласно член 2, параграф 3 от 
Регламент.../... [Законодателен акт за 
климата], задължителната цел на 
равнището на Съюза за дела на 
енергията от възобновяеми 
източници, използвана в Съюза през 
2030 г. съгласно член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2018/2001, водещата 
цел на равнището на Съюза за 
подобряване на енергийната 
ефективност през 2030 г. съгласно 
член 1, параграф 1 от Директива 
2012/27/ЕС и целта за 15 % 
междусистемна електроенергийна 
свързаност за 2030 г.;

Or. en

Изменение 501
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Йенс Гайер, Дан Ника, Симона Бонафе, 
Цветелина Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, 
Лукаш Кохут, Джозиан Кутаяр, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Алисия Омс Хинел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) оценка на въздействието на 
планираните политики и мерки за 
постигане на целите, посочени в буква 
б) от настоящия параграф, включително 
тяхната съгласуваност с целта на Съюза 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт за 

е) оценка на въздействието на 
планираните политики и мерки и 
техните последици за обществото и 
икономиката, и по-конкретно 
борбата с енергийната бедност, за 
постигане на целите, посочени в буква 
б) от настоящия параграф, включително 
тяхната съгласуваност с целта на Съюза 
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климата], дългосрочните цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове съгласно Парижкото 
споразумение и дългосрочните 
стратегии, посочени в член 15;;

за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт за 
климата], дългосрочните цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове съгласно Парижкото 
споразумение и дългосрочните 
стратегии, посочени в член 15;;

Or. en

Изменение 502
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, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) оценка на въздействието на 
планираните политики и мерки за 
постигане на целите, посочени в буква 
б) от настоящия параграф, включително 
тяхната съгласуваност с целта на Съюза 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт за 
климата], дългосрочните цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове съгласно Парижкото 
споразумение и дългосрочните 
стратегии, посочени в член 15;;

е) оценка на въздействието на 
планираните политики и мерки за 
постигане на целите, посочени в буква 
б) от настоящия параграф, включително 
тяхната съгласуваност с целта на Съюза 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт за 
климата], дългосрочните цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове съгласно Парижкото 
споразумение и дългосрочните 
стратегии, посочени в член 15, както и 
целите на промишлената политика 
на ЕС съгласно COM(2020)102 final;

Or. en

Изменение 503
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 4 – буква а – параграф 1 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) В член 4, буква а), параграф 1, 
подточка iii) се заменя със следното:
iii) където е приложимо, с цел 
постигане на общите и конкретните 
цели на Енергийния съюз, 
дългосрочните ангажименти на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникова газове в съответствие с 
Парижкото споразумение и целите 
на Съюза по отношение на климата, 
определени в член 2 от Регламент 
…/… [Законодателен акт за 
климата], други общи цели и 
конкретни цели, включително 
секторни цели и цели за адаптиране.

Or. en

Изменение 504
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, Свен Шулце, Кристиян Елер, 
Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) в член 8, параграф 2 се добавя 
следната буква д):

(4) В член 8, параграф 2 се добавят 
следните точки:

Or. en

Изменение 505
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 4



AM\1206926BG.docx 79/91 PE653.723v01-00

BG

Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 8 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) начина, по който 
съществуващите и планираните 
политики и мерки допринасят за 
постигането на целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата].;

д) начина, по който 
съществуващите и планираните 
политики и мерки допринасят за 
постигането на целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
международните задължения 
съгласно Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 506
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, Свен Шулце, Кристиян Елер, 
Хилдегард Бентеле, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 8 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) начина, по който настоящите 
политики и мерки и планираните 
политики и мерки допринасят за 
постигането на целите на 
промишлената политика на ЕС в 
съответствие с COM(2020)102 final.

Or. en

Изменение 507
Николас Гонсалес Касарес
от името на групата S&D
Мохамед Шахим, Патриция Тоя, Йенс Гайер, Симона Бонафе, Цветелина 
Пенкова, Чаба Молнар, Роберт Хайшел, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, 
Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Алисия Омс Хинел
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
националните правила, в който 
местните органи, организациите на 
гражданското общество, промишлената 
общност, инвеститорите и други 
заинтересовани страни и широката 
общественост могат активно да се 
включат и да обсъждат постигането на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
различните сценарии, предвидени в 
политиките в областта на енергетиката и 
климата, включително в дългосрочен 
план, както и да наблюдават напредъка, 
освен ако вече не е изградена структура, 
която служи на същата цел. 
Интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата 
може да бъдат обсъждани в рамките на 
такъв диалог.;

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
националните правила, в който 
местните органи, академичните среди, 
организациите на гражданското 
общество, включително социалните 
партньори, промишлената общност, 
инвеститорите и други заинтересовани 
страни и широката общественост могат 
активно да се включат и да обсъждат 
постигането на целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
различните сценарии, предвидени в 
политиките в областта на енергетиката и 
климата, включително в дългосрочен 
план, както и да наблюдават напредъка, 
освен ако вече не е изградена структура, 
която служи на същата цел. 
Интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
стратегиите за справедлив преход и 
секторните пътни карти и 
стратегии ще бъдат обсъдени в 
рамките на такъв диалог.;

Or. en

Изменение 508
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, Шон Кели, Свен 
Шулце, Кристиян Елер, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
националните правила, в който 
местните органи, организациите на 
гражданското общество, промишлената 
общност, инвеститорите и други 
заинтересовани страни и широката 
общественост могат активно да се 
включат и да обсъждат постигането на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
различните сценарии, предвидени в 
политиките в областта на енергетиката и 
климата, включително в дългосрочен 
план, както и да наблюдават напредъка, 
освен ако вече не е изградена структура, 
която служи на същата цел. 
Интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата 
може да бъдат обсъждани в рамките на 
такъв диалог.;

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
националните правила, в който 
местните органи, организациите на 
гражданското общество, синдикалните 
организации, промишлената общност, и 
по-конкретно представителите на 
МСП, цифровият сектор, 
инвеститорите и други заинтересовани 
страни и широката общественост могат 
активно да се включат и да обсъждат 
постигането на целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
различните сценарии, предвидени в 
политиките в областта на енергетиката и 
климата, включително в дългосрочен 
план, както и да наблюдават напредъка, 
освен ако вече не е изградена структура, 
която служи на същата цел. 
Интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата 
може да бъдат обсъждани в рамките на 
такъв диалог.;

Or. en

Изменение 509
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
националните правила, в който 
местните органи, организациите на 
гражданското общество, промишлената 
общност, инвеститорите и други 

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
националните правила, в който 
местните органи, организациите на 
гражданското общество, синдикалните 
организации, промишлената общност, 
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заинтересовани страни и широката 
общественост могат активно да се 
включат и да обсъждат постигането на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
различните сценарии, предвидени в 
политиките в областта на енергетиката и 
климата, включително в дългосрочен 
план, както и да наблюдават напредъка, 
освен ако вече не е изградена структура, 
която служи на същата цел. 
Интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата 
може да бъдат обсъждани в рамките на 
такъв диалог.;

инвеститорите и други заинтересовани 
страни и широката общественост могат 
активно да се включат и да обсъждат 
постигането на целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
различните сценарии, предвидени в 
политиките в областта на енергетиката и 
климата, включително в дългосрочен 
план, както и да наблюдават напредъка, 
освен ако вече не е изградена структура, 
която служи на същата цел. 
Интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата 
може да бъдат обсъждани в рамките на 
такъв диалог.;

Or. en

Изменение 510
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
националните правила, в който 
местните органи, организациите на 
гражданското общество, промишлената 
общност, инвеститорите и други 
заинтересовани страни и широката 
общественост могат активно да се 
включат и да обсъждат постигането на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
различните сценарии, предвидени в 
политиките в областта на 
енергетиката и климата, 

Всяка държава членка установява 
многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката съгласно 
националните правила, в който 
местните органи, организациите на 
гражданското общество, промишлената 
общност, инвеститорите и други 
заинтересовани страни и широката 
общественост могат активно да се 
включат и да обсъждат различните 
сценарии, предвидени в политиките в 
областта на енергетиката и 
климата, включително за 2030, 2040, 
2050 г. и след това, с оглед на 
постигането на целта на Съюза по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
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включително в дългосрочен план, 
както и да наблюдават напредъка, освен 
ако вече не е изградена структура, която 
служи на същата цел. Интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата може да бъдат 
обсъждани в рамките на такъв диалог.;

[Законодателен акт за климата], както и 
да наблюдават напредъка, освен ако 
вече не е изградена структура, която 
служи на същата цел. Интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата може да бъдат 
обсъждани в рамките на такъв диалог.;

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е редовно и активно всички заинтересовани страни да 
участват в прегледа на напредъка към постигането на неутралност по отношение на 
климата.

Изменение 511
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) Член 15, параграф 1 се заменя 
със следното:
До 1 януари 2020 г. и след това до 1 
януари 2029 г. и на всеки 10 години 
след това всяка държава членка 
изготвя и представя пред Комисията 
дългосрочната си стратегия, която е 
с перспектива до 2040 г., 2050 г. и за 30 
години. Държавите членки следва, 
когато е необходимо, да 
актуализират тези стратегии на 
всеки пет години.

Or. en

Обосновка

При изготвянето на дългосрочните си стратегии държавите членки следва да 
разглеждат не само 30-годишната перспектива, както е посочено в член 15.1 от 
Регламента относно управлението на Енергийния съюз, но и перспективата до 2040 и 
2050 г., за да вземат предвид целта на настоящия регламент за неутралност по 
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отношение на климата. Предложеното изменение възпроизвежда член 15.1 от 
Регламента относно управлението, като същевременно гарантира, че дългосрочната 
стратегия обхваща и 2040 и 2050 г.

Изменение 512
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) постигането на дългосрочно 
намаляване на емисиите и засилване на 
поглъщанията на парникови газове по 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт 
за климата];

в) постигането на дългосрочно 
намаляване на емисиите и засилване на 
поглъщанията на парникови газове по 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза, в 
контекста на необходимите 
намаления според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (МКИК) за 
намаляване по разходоефективен 
начин на емисиите на парникови 
газове на Съюза и за насърчаване на 
поглъщанията по поглътители с 
оглед постигане на целите по 
отношение на температурата в 
Парижкото споразумение, така че да 
се постигне баланс между 
антропогенните емисии от 
източници и поглъщанията по 
поглътители на парникови газове в 
рамките на Съюза до 2040 г. и по 
целесъобразност, постигане на 
отрицателни емисии след това;

Or. en

Обосновка

Член 15.3, буква в) от Регламента относно управлението призовава за постигане на 
„[...] баланс между антропогенните емисии от източници и поглъщанията по 
поглътители на парникови газове в рамките на Съюза във възможно най-ранен 
момент [...]“. Изменението просто възпроизвежда тази разпоредба, като взема 
предвид, че датата за постигане на неутралност по отношение на климата вече е 
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определена съгласно настоящия регламент, т.е. Законодателния акт за климата.

Изменение 513
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) постигането на дългосрочно 
намаляване на емисиите и засилване на 
поглъщанията на парникови газове по 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата];

в) постигането на дългосрочно 
намаляване на емисиите и засилване на 
поглъщанията на парникови газове по 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата]; 
намаляването на емисиите при 
източника има йерархичен 
приоритет над поглъщането на 
парникови газове;

Or. es

Изменение 514
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) постигането на дългосрочно 
намаляване на емисиите и засилване на 
поглъщанията на парникови газове по 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата];

в) постигането на дългосрочно 
намаляване на емисиите и засилване на 
поглъщанията на парникови газове по 
поглътители във всички сектори в 
съответствие с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
международните ангажименти 
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съгласно Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 515
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 29 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) В член 29, параграф 1 буква а) се 
заменя със следното:
а) напредъка на равнището на Съюза 
към постигането на целите за нетни 
нулеви емисии на парникови газове и 
курса на емисиите на парникови 
газове, определени в Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата], и 
целите на Енергийния съюз, 
включително, по отношение на 
първия десетгодишен период, целите 
на Съюза за 2030 г. в областта на 
енергетиката и климата, по-
специално с цел избягване на 
евентуалните различия в 
постигането на целите на Съюза за 
2030 г. за енергията от възобновяеми 
източници и енергийната 
ефективност;

Or. en

Обосновка

Изменението възстановява първоначалната формулировка на член 29.1, буква а) от 
Регламента относно управлението, като просто добавя необходимата оценка, която 
Комисията следва да извърши, за да оцени напредъка към постигане на целите за 
нетните нулеви емисии на парникови газове и курса на емисиите на парникови газове, 
включени в Законодателния акт за климата.

Изменение 516
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Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1999
Член 29 – параграф 5 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б) В член 29, параграф 5 се добавя 
следната буква аа):
аа) целите за нетните нулеви емисии 
на парникови газове и курса на 
емисиите на парникови газове, 
определени в Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата];

Or. en

Изменение 517
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 7 – буква a
Регламент (ЕС) 2018/1999
Приложение I – част 1 – раздел А – точка 3.11 – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) Политики и мерки за изпълнение 
на целите съгласно Регламент (ЕС) 
2018/842, посочени в точка 2.1.1 и 
политики и мерки за съобразяване с 
Регламент (ЕС) 2018/841, с които се 
обхващат всички основни източници и 
сектори за засилване на поглъщанията с 
оглед целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата];

i) Политики и мерки за изпълнение 
на целите съгласно Регламент (ЕС) 
2018/842, посочени в точка 2.1.1 и 
политики и мерки за съобразяване с 
Регламент (ЕС) 2018/841, с които се 
обхващат всички основни източници и 
сектори за засилване на поглъщанията с 
оглед целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
международните задължения 
съгласно Парижкото споразумение;

Or. en
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Изменение 518
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 7 – буква б (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1999
Приложение I – част 1 – раздел Б – точка 5.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.5. Приноса на планираните 
политики и мерки за постигането на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата];

5.5 Приноса на планираните 
политики и мерки за постигането на 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2 от Регламент …/… 
[Законодателен акт за климата] и 
международните задължения 
съгласно Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 519
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
Регламент 2018/1999
Приложение IV – точка 2.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а) В приложение ІV точка 2.1.1 се 
заменя със следното:
„2.1.1. Прогнозно намаляване на 
емисиите и засилване на 
поглъщанията до 2035, 2040, 2045 и 
2050 г.“

Or. en

Изменение 520
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 10 – параграф 1 – точка 7 б (нова)
Регламент 2018/1999
Приложение IV – точка 2.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б) В приложение ІV точка 2.1.2 се 
заменя със следното:
„2.1.2. Националната цел за 
намаляване на емисиите до 2030 г. и 
след това, ако е приложимо, отчита 
задълженията на държавите членки 
съгласно член 2, параграф 1 от 
Регламент …/… [Законодателен акт 
за климата].“

Or. en

Изменение 521
Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2018/1999
Приложение VI – буква в – точка viii

Текст, предложен от Комисията Изменение

viii) оценка на приноса на политиката 
или мярката за постигането на целта на 
Съюза за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт за 
климата] и за осъществяването на 
дългосрочната стратегия, посочена в 
член 15;.

viii) оценка на приноса на политиката 
или мярката за постигането на целта на 
Съюза за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2 от 
Регламент …/… [Законодателен акт за 
климата] и международните 
ангажименти съгласно Парижкото 
споразумение за осъществяването на 
дългосрочната стратегия, посочена в 
член 15;“.

Or. en

Изменение 522
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Държавите — членки на ЕС, и 
Европейският съвет са призовани да 
направят преоценка на предишните 
си ангажименти и заключенията на 
Европейския съвет по отношение на 
т. нар. цели в областта на климата 
за 2030 г. и неутралност по 
отношение на климата за 2050 г., и 
ако е необходимо, да ги адаптират в 
рамките на разумен срок, така че те 
да могат да бъдат приложени в полза 
на гражданите, дружествата и 
околната среда, без да се излагат на 
риск или дори да се унищожават цели 
отрасли на промишлеността и 
милиони работни места чрез 
нереалистично намаляване на 
емисиите въз основа на базирани на 
идеологии модели. Въз основа на 
евентуални нови заключения на 
Европейския съвет в смисъл на 
рационална политика в областта на 
околната среда, Комисията, в 
качеството си на орган на по-ниско 
равнище, впоследствие трябва да 
представи предложение за съответно 
изменение на Регламент (ЕС) 
2018/1999.

Or. en

Изменение 523
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила 
на двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила 
на двадесетия ден след деня на 
публикуването ѝ в Официален вестник 
на Европейския съюз.
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Or. en

Изменение 524
Силвия Лимер, Маркус Бухайт

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент е 
задължителен в своята цялост и се 
прилага пряко във всички държави 
членки.

Адресати на настоящата директива 
са държавите членки.

Or. en


