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Изменение 326
Кристоф Грюдлер, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, 
Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Пиер Карлескинд, Бернар Гета, Фабиен 
Келер, Силви Брюне, Каталин Чех, Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, 
Стефан Бижу, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и е 
интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на фискалната 
политика с цел укрепване на 
европейската фискална рамка; счита, че 
след пика на пандемията Фондът следва 
да се превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
прехода към цифрови и екологични 
промишлени преходи;

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът и 
автономността в ЕС чрез увеличаване 
на инвестициите в цифровия и 
„зеления“ преход; изисква от Комисията 
да оказва подкрепа за амбициозен фонд 
за възстановяване, който е в рамките на 
по-силна МФР, както и да се стреми към 
координация на фискалната политика с 
цел укрепване на европейската 
фискална рамка; в тази връзка 
подчертава позицията на 
Европейския парламент относно 
реформата на системата на 
собствените ресурси на ЕС, 
включително въвеждането на нови 
ресурси, съобразени в по-голяма 
степен с основните политически 
приоритети на ЕС, като например 
данъчно облагане на цифровите 
услуги, данък върху финансовите 
сделки, приходи, генерирани от 
създаването на обща консолидирана 
основа за облагане с корпоративен 
данък, приходи от схемата за 
търговия с емисии, вноска от 
пластмаса и механизъм за корекция 
на въглеродните емисии; счита, че след 
пика на пандемията Фондът следва да се 
превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
прехода към цифрови и екологични 
промишлени преходи;

Or. en
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Изменение 327
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и 
е интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на 
фискалната политика с цел укрепване 
на европейската фискална рамка; 
счита, че след пика на пандемията 
Фондът следва да се превърне в 
постоянен фонд за възстановяване с цел 
насърчаване на прехода към цифрови и 
екологични промишлени преходи;

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; счита, че 
след пика на пандемията елементите 
на Next Generation EU (ЕС от 
следващо поколение) следва да се 
превърнат в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
прехода към цифрови и екологични 
промишлени преходи;

Or. en

Изменение 328
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, 
Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Алисия Омс Хинел, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване, цифровия и „зеления“ 
преход, благосъстоянието на 
гражданите и правата на 
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цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и е 
интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на фискалната 
политика с цел укрепване на 
европейската фискална рамка; счита, че 
след пика на пандемията Фондът следва 
да се превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
прехода към цифрови и екологични 
промишлени преходи;

потребителите, както и нуждите на 
бизнеса, включително МСП, 
микропредприятията и 
новосъздадените предприятия отвъд 
кризата, свързана с COVID-19, за да се 
засили растежът в ЕС чрез увеличаване 
на инвестициите в цифровия и 
„зеления“ преход; изисква от Комисията 
да оказва подкрепа за амбициозен фонд 
за възстановяване, който е в рамките на 
по-силна МФР и е интегриран в 
решението относно собствените 
ресурси, както и да се стреми към 
координация на фискалната политика с 
цел укрепване на европейската 
фискална рамка; счита, че след пика на 
пандемията Фондът следва да се 
превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
прехода към цифрови и екологични 
промишлени преходи;

Or. en

Изменение 329
Маргарита де ла Пиза Карион

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и 
е интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на 
фискалната политика с цел укрепване 
на европейската фискална рамка; 
счита, че след пика на пандемията 

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровата и други области, които 
гарантират преход към конкурентна 
промишленост на ЕС; изисква от 
Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване; 
счита, че след пика на пандемията 
Фондът следва да се превърне във фонд 
за възстановяване с цел насърчаване на 
прехода към цифрови и екологични 



PE653.877v02-00 6/201 AM\1208890BG.docx

BG

Фондът следва да се превърне в 
постоянен фонд за възстановяване с 
цел насърчаване на прехода към 
цифрови и екологични промишлени 
преходи;

промишлени преходи;

Or. en

Изменение 330
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта 
от подкрепа за устойчиво и 
справедливо възстановяване отвъд 
кризата, свързана с COVID-19, за да се 
засили растежът в ЕС чрез 
увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и 
е интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на 
фискалната политика с цел укрепване 
на европейската фискална рамка; 
счита, че след пика на пандемията 
Фондът следва да се превърне в 
постоянен фонд за възстановяване с 
цел насърчаване на прехода към 
цифрови и екологични промишлени 
преходи;

10. призовава Комисията да 
подсили „зелените“ условия на Next 
Generation EU, по-конкретно в 
инструмента за възстановяване и 
устойчивост; следователно 
настоятелно призовава Комисията да 
направи справянето с неутралността 
по отношение на климата в 
плановете за възстановяване и 
устойчивост на държавите членки 
задължително, а не въпрос на избор, 
да добави цел за интегриране на 
действията във връзка с климата и да 
гарантира, че разходите за изкопаеми 
горива са изключени;

Or. en

Изменение 331
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Дан Ника

Предложение за резолюция
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Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът 
в ЕС чрез увеличаване на инвестициите 
в цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и е 
интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на 
фискалната политика с цел укрепване 
на европейската фискална рамка; 
счита, че след пика на пандемията 
Фондът следва да се превърне в 
постоянен фонд за възстановяване с цел 
насърчаване на прехода към цифрови и 
екологични промишлени преходи;

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили 
устойчивият растеж в ЕС чрез 
увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; 
приветства предложението на 
Комисията за амбициозен инструмент 
за възстановяване, който е в рамките на 
по-силна МФР и използване на 
допълнителните средства, създадени 
чрез увеличен таван на; счита, че след 
пика на пандемията Фондът следва да се 
превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
устойчивостта и 
конкурентоспособността на 
европейските индустрии, както и за 
принос към прехода към цифрови и 
екологични промишлени преходи;

Or. en

Изменение 332
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Паскал Ариман, Антонио Таяни, Масимилиано 
Салини, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, 
Маркус Пипер, Мария да Граса Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-
Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон Кели

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; изисква 

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход, 
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от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и е 
интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на 
фискалната политика с цел укрепване 
на европейската фискална рамка; 
счита, че след пика на пандемията 
Фондът следва да се превърне в 
постоянен фонд за възстановяване с 
цел насърчаване на прехода към 
цифрови и екологични промишлени 
преходи;

включително във взаимосвързани 
транспортни, енергийни, цифрови и 
водни инфраструктурни мрежи; 
изисква от Комисията да оказва 
подкрепа за амбициозен фонд за 
възстановяване, който е в рамките на 
по-силна МФР и е интегриран в 
решението относно собствените 
ресурси, както и да засили европейската 
рамка за икономическо управление на 
координиране на икономическата 
политика;

Or. en

Изменение 333
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и е 
интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на фискалната 
политика с цел укрепване на 
европейската фискална рамка; счита, че 
след пика на пандемията Фондът следва 
да се превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
прехода към цифрови и екологични 
промишлени преходи;

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и е 
интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на фискалната 
политика с цел укрепване на 
европейската фискална рамка; счита, че 
след пика на пандемията Фондът следва 
да се превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
прехода към цифрови и екологични 
промишлени преходи паралелно със 
социалното сближаване;

Or. en
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Изменение 334
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и е 
интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на фискалната 
политика с цел укрепване на 
европейската фискална рамка; счита, че 
след пика на пандемията Фондът следва 
да се превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
прехода към цифрови и екологични 
промишлени преходи;

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
справедлив цифров и „зелен“ преход; 
изисква от Комисията да оказва 
подкрепа за амбициозен фонд за 
възстановяване, който е в рамките на 
по-силна МФР и е интегриран в 
решението относно собствените 
ресурси, както и да се стреми към 
координация на фискалната политика с 
цел укрепване на европейската 
фискална рамка; счита, че след пика на 
пандемията Фондът следва да се 
превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел гарантиране на 
справедлив преход към цифрови и 
екологични промишлени преходи;

Or. en

Изменение 335
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 

10. подчертава необходимостта от 
подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана 
с COVID-19, за да се засили растежът в 
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ЕС чрез увеличаване на инвестициите в 
цифровия и „зеления“ преход; изисква 
от Комисията да оказва подкрепа за 
амбициозен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и е 
интегриран в решението относно 
собствените ресурси, както и да се 
стреми към координация на 
фискалната политика с цел укрепване 
на европейската фискална рамка; 
счита, че след пика на пандемията 
Фондът следва да се превърне в 
постоянен фонд за възстановяване с цел 
насърчаване на прехода към цифрови и 
екологични промишлени преходи;

ЕС чрез увеличаване на инвестициите 
във всички сектори на икономиката, 
включително основни и 
стратегически сектори; изисква от 
Комисията да оказва подкрепа за 
ефективен фонд за възстановяване, 
който е в рамките на по-силна МФР и е 
интегриран в решението относно 
собствените ресурси; счита, че след 
пика на пандемията Фондът следва да се 
превърне в постоянен фонд за 
възстановяване с цел насърчаване на 
цифровия преход, възстановяване на 
икономическата глобална 
конкурентоспособност на ЕС и 
възстановяване на силен и стабилен 
пазар на труда;

Or. en

Изменение 336
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 10a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10a. настоятелно призовава 
Комисията да планира по-включващо 
обновяване на европейската 
промишленост, за да се избегне 
всякаква дискриминация на 
традиционните производствени 
сектори, както и всяко изключване на 
онези индустриални сектори, които 
биха могли да изчезнат при липса на 
реална стратегия; подчертава 
многообразието на съществуващата 
европейска промишлена мрежа: в 
тази връзка настоява Комисията да 
гарантира динамиката на тези 
отрасли, които подкрепят 
икономиката на държавите членки и 
европейските региони;
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Or. en

Изменение 337
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. призовава Комисията да 
извърши подробна оценка на 
въздействието на потенциалните 
разходи и тежести за европейските 
дружества и МСП, преди да 
представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, 
когато не може да бъде избегнато 
отрицателно въздействие;

заличава се

Or. en

Изменение 338
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Маркус Пипер, Мария да Граса 
Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, 
Йежи Бузек

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 
да представи нови предложения за 

11. призовава Комисията да засили 
практиката си за оценка на 
въздействието и да гарантира, че 
преди да представи нови предложения 
за законодателство или да приеме 
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законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, когато 
не може да бъде избегнато отрицателно 
въздействие;

нови мерки, ще се извърши подробна 
оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, която 
ще се оцени от подобрен и по-
независим Комитет за регулаторен 
контрол; след икономическата криза, 
причинена от COVID-19, е необходимо 
да се преразгледа оценката на 
въздействието за промишлеността и 
малките и средни предприятия, за да 
се оцени ефектът от разходите на 
съществуващите цели по отношение 
на CO2 и тяхното планирано 
постепенно затягане; счита, че 
мерките за цифровизация и 
декарбонизация следва да бъдат 
създадени при равни условия и по 
начин, който да представи 
възможности за индустрията, 
включително за МСП, и да не 
натоварва вече засегнатите сектори; 
призовава Комисията да предлага 
съизмерима подкрепа на засегнатите 
сектори в случаите, когато не може да 
бъде избегнато отрицателно 
въздействие, призовава Комисията 
своевременно да цитира 
хармонизирани стандарти на ЕС в 
Официален вестник на ЕС, за да се 
намали времето за пускане на пазара 
на продукта;

Or. en

Изменение 339
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести 

11. призовава Комисията да извърши 
цялостна оценка, преди да представи 
нови предложения за законодателство 
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за европейските дружества и МСП, 
преди да представи нови предложения 
за законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, когато 
не може да бъде избегнато 
отрицателно въздействие;

или за приемане на нови мерки, 
включително потенциалните разходи 
и ползи за европейските граждани, 
дружества и МСП; подкрепя 
регулаторната съгласуваност и 
признава усилията на Комисията за 
интелигентно регулиране, 
предназначени да намалят 
бюрократичната тежест, без да се 
подкопава ефективността на 
законодателството или да се 
занижат стандартите; призовава 
Комисията да гарантира, че 
законодателството е подходящо за 
целта и да предложи съизмерима 
подкрепа на засегнатите сектори, по-
специално на по-малките участници, 
като МСП или новосъздадени 
предприятия, за да се намали 
отрицателното въздействие, което 
не може да бъде избегнато;

Or. en

Изменение 340
Кристоф Грюдлер, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, 
Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Мартина Длабайова, Никола Данти, Силви 
Брюне, Бернар Гета, Каталин Чех, Исаскун Билбао Барандика, Фредрик 
Федерлей, Фабиен Келер, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 
да представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, 
ккогато не може да бъде избегнато 
отрицателно въздействие;

11. призовава Комисията да засили 
практиката си за оценка на 
въздействието и да извърши подробна 
оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 
да представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки, особено в случаите, 
когато традиционен промишлен 
отрасъл трябва да се адаптира заради 
регулаторни решения; призовава 
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Комисията да предлага съизмерима 
подкрепа на засегнатите сектори, за да 
запази силна европейска 
индустриална основа;

Or. en

Изменение 341
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 
да представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, 
когато не може да бъде избегнато 
отрицателно въздействие;

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 
да представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки;

Or. fr

Изменение 342
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Евжен Тошеновски, Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек 
Сариуш-Волски, Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц, Маргарита де ла Писа 
Карион

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 
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да представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, когато 
не може да бъде избегнато отрицателно 
въздействие;

да представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
отложи новите инициативи до края 
на възстановителната фаза и да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, когато 
не може да бъде избегнато отрицателно 
въздействие;

Or. en

Изменение 343
Лина Галвес Муньос, Алисия Омс Хинел, Джозиан Кутаяр, Адриана Малдонадо 
Лопес, Лукаш Кохут, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Цветелина Пенкова, 
Николас Гонсалес Касарес, Романа Йеркович

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 
да представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, когато 
не може да бъде избегнато отрицателно 
въздействие;

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП и на 
въздействието върху заетостта, 
преди да представи нови предложения 
за законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, когато 
не може да бъде избегнато отрицателно 
въздействие;

Or. en

Изменение 344
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 11
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Предложение за резолюция Изменение

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 
да представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, 
когато не може да бъде избегнато 
отрицателно въздействие;

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, както 
и разходите по отношение на загуба 
на работни места, преди да представи 
нови предложения за законодателство 
или за приемане на нови мерки; 
призовава Комисията да оттегли 
всички нови предложения в случаите, 
когато отрицателното въздействие 
изглежда неизбежно;

Or. en

Изменение 345
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските дружества и МСП, преди 
да представи нови предложения за 
законодателство или за приемане на 
нови мерки; призовава Комисията да 
предлага съизмерима подкрепа на 
засегнатите сектори в случаите, когато 
не може да бъде избегнато отрицателно 
въздействие;

11. призовава Комисията да извърши 
подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за 
европейските сектори, дружества и 
МСП, преди да представи нови 
предложения за законодателство или за 
приемане на нови мерки; призовава 
Комисията да предлага съизмерима 
подкрепа на засегнатите сектори в 
случаите, когато не може да бъде 
избегнато отрицателно въздействие;

Or. en

Изменение 346
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, 
Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Алисия Омс Хинел, Джозиан 
Кутаяр
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Предложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. подчертава, че автомобилният 
сектор е силно засегнат от 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19, което принуждава 
индустриите и работниците да се 
адаптират бързо към промените в 
доставките и новите здравни 
изисквания в допълнение към процеса 
на трансформация, на който те вече 
бяха подложени преди пандемията. 
преходът към интелигентна и чиста 
мобилност е от съществено значение 
докато се развиваме в посока към 
неутрална по отношение на климата, 
цифрова и по-устойчива икономика. 
Това е също възможност за 
генериране на „зелен“ растеж и 
чисти работни места, което е 
особено важно във време на криза, на 
основата на глобалното конкурентно 
предимство на европейската 
индустрия в технологиите в 
областта на превозните средства; 
призовава Комисията да определи 
приоритети, свързани с научните 
изследвания и иновациите, 
цифровизацията и подкрепата за 
новосъздадени предприятия, микро-, 
малки и средни предприятия, 
включително за автомобилния 
сектор;

Or. en

Изменение 347
Маргарита де ла Пиза Карион

Предложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Предложение за резолюция Изменение
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11а. призовава държавите членки да 
гарантират ефективни рамки за 
превантивно преструктуриране и 
предоставяне на втори шанс, за да 
позволят на честните длъжници, 
намиращи се в положение на 
финансово затруднение, да 
възстановят жизнеспособността си 
и да избегнат несъстоятелността, а 
не да ги разубеждават да опитат 
нови идеи;

Or. en

Изменение 348
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. счита, че мерките за 
дигитализация и декарбонизация 
следва да бъдат създадени при равни 
условия и по начин, който да 
представи възможности за 
индустрията, включително за МСП, и 
да не натоварва вече засегнатите 
сектори;

Or. en

Изменение 349
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. подчертава едновременно 
стратегическия и нестабилен 
характер на европейската космическа 
промишленост, в която 90% от 
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състава са МСП, както и 
необходимостта от бърза подкрепа, 
за да се избегне трудоемко 
възстановяване;

Or. fr

Изменение 350
Кристоф Грюдлер, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, 
Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Мартина Длабайова, Исаскун Билбао 
Барандика, Никола Данти, Фабиен Келер, Силви Брюне, Барт Гротхейс, Андрус 
Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. подчертава стратегическия и 
крехък характер на европейската 
космическа индустрия, 90% съставена 
от МСП, и необходимостта от бърза 
подкрепа, за да се избегне трудоемко 
възстановяване;

Or. en

Изменение 351
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, Ева 
Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, 
Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. припомня, че ролята на 
държавите членки ще бъде от 
решаващо значение за успешно 
възстановяване, като се използват 
ограничените ресурси на ЕС;
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Or. en

Изменение 352
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, 
Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Алисия Омс Хинел, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за резолюция
Параграф 11б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11б. подчертава, че 
туристическият сектор беше силно 
засегнат от извънредното положение 
във връзка с COVID-19, като на 
практика беше парализиран в 
продължение на три месеца; 
призовава Комисията да определи 
приоритети, свързани с 
подпомагането и насърчаването на 
възстановяването на сектора, тъй 
като той е един от ключовите 
сектори за Европейския съюз, който 
представлява 9,5% от европейския 
БВП. От жизненоважно значение е да 
се премине към европейска 
туристическа политика, която да 
допринася значително за повишаване 
на конкурентоспособността на Съюза 
в този сектор, насърчавайки 
сътрудничеството между държавите 
членки и регионите и създавайки 
възможности за нови инвестиции и 
иновации, предоставяйки финансова 
подкрепа за МСП и техния процес на 
дигитализация, за да се постигане 
европейска туристическа екосистема, 
устойчива, която е иновативна и 
издържлива и която защитава 
правата на работниците и 
потребителите;

Or. en
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Изменение 353
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Хилдегард Бентеле, Пилар дел 
Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, Ева 
Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон 
Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 11б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11б. подчертава, че много МСП 
няма да разполагат с ликвидността, 
необходима за инвестиция в 
устойчива цифрова трансформация; 
насърчава Комисията да обмисли 
създаването на програма за ваучери за 
МСП за подкрепа на усилията на 
МСП за: наред с другото, 
модернизиране на остаряло 
оборудване, подобряване на трансфера 
на знания и идентифициране на 
правилното използване на 
технологии, като например изкуствен 
интелект за промишлеността, 
повишаване на квалификацията на 
работната сила с непосредствено 
необходимите умения, за да се позволи 
отдалечен контрол на активите, 
мониторинг на производството, 
сътрудничество между служителите 
и др.;

Or. en

Изменение 354
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Подзаглавие 2

Предложение за резолюция Изменение

Втори етап — Възстановяване и 
преобразуване (Реконструкция и 

Втори етап — Възстановяване и 
преобразуване (Реконструкция и 
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трансформация) трансформация) възможно най-скоро

Or. en

Изменение 355
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Сара 
Скитедал, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, 
Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Подзаглавие 2

Предложение за резолюция Изменение

Втори етап — Възстановяване и 
преобразуване (Реконструкция и 
трансформация)

Трансформация и иновация

Or. en

Изменение 356
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването 
на извънредната фаза Съюзът следва да 
се заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране 
на конкурентоспособността, 
устойчивостта на промишлените 
отрасли на Съюза в дългосрочен план;

12. счита, че надграждайки върху 
смекчаващите последици от 
извънредната фаза, Съюзът следва да 
увеличи мащаба на втория етап в своята 
промишлена стратегия: насочване на 
трансформацията на европейските 
индустрии към нулеви нетни емисии 
на парникови газове и дигитализация 
по социално отговорен начин, като по 
този начин се повиши 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и стабилността в областта на 
околната среда и климата на 
промишлените отрасли на Съюза в 
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дългосрочен план, като същевременно 
засили социалния диалог;

Or. en

Изменение 357
Корнелия Ернст, Мариза Матиаш

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план;

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план. Инвестирането в 
умения и квалификации и силно 
социално партньорство е двигател за 
производителност, иновации и 
висококачествена заетост;

Or. en

Изменение 358
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план;

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план; припомня, че 
ролята на държавите членки ще бъде 
от решаващо значение за успешно 
възстановяване, като се използват 
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ограничените ресурси на ЕС;

Or. en

Изменение 359
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, 
устойчивостта на промишлените 
отрасли на Съюза в дългосрочен план;

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да 
започне непрекъснато във втория етап 
от своята промишлена стратегия с: 
гарантиране на преход към 
високоенергийна и ресурсно 
ефективна индустриална база до 
2040 г, основана на възобновяеми 
източници, нулеви нетни емисии на 
парникови газове, която е нетоксична 
и устойчиво дигитализирана;

Or. en

Изменение 360
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план;

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
средносрочен и дългосрочен план; за 
тази цел индустриалната политика 
следва да се превърне в хоризонтална 
задача за Комисията;
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Or. en

Изменение 361
Фредрик Федерлей, Маури Пекаринен, Нилс Турвалдс, Каталин Чех, Барт 
Гротхейс, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването 
на извънредната фаза Съюзът следва 
да се заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране 
на конкурентоспособността, 
устойчивостта на промишлените 
отрасли на Съюза в дългосрочен план;

12. счита, че паралелно с 
настоящата криза Съюзът следва да 
се заеме с втория етап от своята 
промишлена стратегия, като разгърне 
потенциала на кръговата 
биоикономика, където се използват 
устойчиви и възобновяеми ресурси, за 
да се насърчи конкурентоспособността, 
устойчивостта на промишлените 
отрасли в дългосрочен план;

Or. en

Изменение 362
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, 
устойчивостта на промишлените 
отрасли на Съюза в дългосрочен план;

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
справедлив и устойчив модел на 
производство, който може да осигури 
развитие, издържливост и 
устойчивост на промишлените отрасли 
на Съюза в дългосрочен план и да 
запази работните места;

Or. en
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Изменение 363
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Паскал Ариман, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Сара Скитедал, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса 
Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, 
Йежи Бузек, Шон Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план;

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и дигитализацията на промишлените 
отрасли на Съюза, което да доведе до 
устойчивост в дългосрочен план;

Or. en

Изменение 364
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план;

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на всички сектори на икономиката на 
Съюза в дългосрочен план;

Or. en
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Изменение 365
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план;

12. счита, че паралелно с 
приключването на извънредната фаза 
Съюзът следва да се заеме на втория 
етап от своята промишлена стратегия с: 
гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план;

Or. en

Изменение 366
Кристоф Грюдлер, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, 
Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Исаскун Билбао Барандика, Никола 
Данти, Фабиен Келер, Силви Брюне, Барт Гротхейс, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че след приключването на 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
заеме на втория етап от своята 
промишлена стратегия с: гарантиране 
на конкурентоспособността, 
устойчивостта на промишлените 
отрасли на Съюза в дългосрочен план;

12. счита, че паралелно с 
извънредната фаза Съюзът следва да се 
подготви за и да предвиди втория етап 
от своята промишлена стратегия: към 
по-екологична, иновативна, 
приобщаваща и суверенна Европа в 
дългосрочен план;

Or. en

Изменение 367
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 12a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

12а. признава, че различните 
индустриални сектори имат 
значителна нужда от инвестиции 
през 20-те години на 21-ви век, тъй 
като много от техните предприятия 
са достигнали продължителност на 
живота от 50 до 70 години; признава, 
че въздействието на извънредното 
положение във връзка с COVID-19 
вероятно ще увеличи тези нужди от 
повторно инвестиране, като се има 
предвид, че някои от старите 
фабрики бяха закрити поради спад на 
производството; подчертава, че тези 
повторни инвестиции трябва да са 
съвместими с целта за нетни нулеви 
емисии на парникови газове, 
по-специално, тъй като такива 
мащабни инвестиции се предприемат 
само на всеки 30 – 40 години и в 
противен случай рискуват да се 
превърнат в блокирани активи и да ни 
затворят в технологии и 
инфраструктура, базирани на 
изкопаеми горива и вредни за 
околната среда, като същевременно 
се отнемат ценни ресурси от най-
необходимите инвестиционни 
потоци, като например за спестяване 
на енергия и ресурси, мерки за кръгова 
икономика и производство на енергия 
от възобновяеми източници за 
поддържане на електрификацията на 
индустриалните процеси;

Or. en

Изменение 368
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури 
Пекаринен, Валери Айе, Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Фредрик 
Федерлей, Фабиен Келер, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 12a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

12а. счита, че Съюзът има нужда 
от „зелена“ стратегия по отношение 
на индустрията, приведена в 
съответствие с Парижкото 
споразумение, която поставя целите 
на Зеления пакт (борбата срещу 
последиците от изменението на 
климата и опазването на здравето на 
околната среда и биологичното 
разнообразие) в центъра на 
европейската икономическа 
политика; следователно 
стратегията трябва да ускори 
трансформацията на нашата 
индустрия към неутрална по 
отношение на въглерода индустрия и 
да запълни празнината в 
инвестициите в областта на 
климата в Европа, което е 
необходимо за прехода към 
неутралност по отношение на 
климата;

Or. en

Изменение 369
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Паскал Аримон, Антонио 
Таяни, Масимилиано Салини, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Сара 
Шютедал, Хена Виркунен, Едина Тот, Маркус Пипер, Мария Да Граса Карвалю, 
Ева Майдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, 
Шон Кели, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. счита, че интелигентните, 
устойчиви и напълно свързани 
помежду си транспортни, енергийни, 
цифрови и водни инфраструктурни 
мрежи и проекти са необходимо 
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условие за завършването и доброто 
функциониране на единния европейски 
пазар; освен това инвестициите в 
ключови инфраструктури повишават 
конкурентоспособността и 
заетостта в Европа, генерирайки 
дългосрочни ползи чрез подобрена 
свързаност, и катализирайки 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 370
Салваторе Де Мео

Предложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. счита, че интелигентните, 
устойчиви и напълно свързани 
помежду си транспортни, енергийни, 
цифрови и водни инфраструктурни 
мрежи и проекти са необходимо 
условие за завършването и доброто 
функциониране на единния европейски 
пазар; освен това инвестициите в 
ключови инфраструктури повишават 
конкурентоспособността и 
заетостта в Европа, генерирайки 
дългосрочни ползи чрез подобрена 
свързаност, и катализирайки 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 371
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 12a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

12а. отново подчертава значението 
на ad hoc мерки за подкрепа, 
предназначени за МСП, чрез стабилна 
финансова подкрепа в следващата 
МФР; счита, че МСП следва да бъдат 
подпомагани допълнително чрез 
достъпни инструменти, 
характеризиращи се с бързи, гъвкави и 
подходящи за МСП процедури и 
избягване на административни 
тежести и пречки, осигурявайки 
достъп до финансиране и 
необходимата ликвидност;

Or. en

Изменение 372
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, 
Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Алисия Омс Хинел, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. подчертава значението на 
разработването на промишлена 
политика, насочена към 
демографските предизвикателства, 
съществуващи в много региони на ЕС, 
чрез насърчаване на промишлени 
сектори, които стимулират 
местната регионална заетост и 
привличат ново поколение 
работници;

Or. en

Изменение 373
Нилс Фулсанг, Николас Гонсалес Касарес, Мохамед Шахим, Лина Галвес Муньос

Предложение за резолюция
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Параграф 12a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. счита фактът, че 
Европейският съюз приема нови и по-
високи цели за 2030 г. относно 
намаляването на парниковите газове, 
разширяването на възобновяемата 
енергия и енергийната ефективност 
като ключов за европейската 
промишлена конкурентоспособност;

Or. en

Изменение 374
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 12б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12б. подчертава, че чрез 
трансформиране на своите 
индустриални сектори ЕС може да 
създаде нова инерция за иновации и 
задържане на промишленото 
производство в Европа по време на 
преминаването към икономика с 
нетни нулеви емисии на парникови 
газове; припомня, че други икономики 
са поставени на подобен път на 
намаляване на емисиите и 
следователно глобалното търсене на 
продукти, процеси и технологии с 
нетни нулеви емисии се увеличава; 
подчертава, че поради размера на своя 
вътрешен пазар ЕС трябва да остане 
водещ пазар и световен лидер в 
иновативните екологични продукти, 
производство, услуги и бизнес; твърди, 
че стратегията на ЕС в областта на 
индустрията трябва да даде 
възможност на ЕС да се възползва от 
конкурентното предимство като 
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стартов двигател към нетни нулеви 
емисии на парникови газове;

Or. en

Изменение 375
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Пиер Карлескинд, Мартина Длабайова, 
Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Фабиен Келер, Силви Брюне, Барт 
Гротхейс, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 12б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12б. подчертава необходимостта 
от увеличаване на пазарните 
възможности и инвестиции в 
европейски вериги на стойността, 
благоприятстващи за масовото 
внедряване на екологични технологии, 
за устойчивост и пригодност за 
ремонтиране на продуктите и за 
създаване на пазари за кръгови и 
неутрални по отношение на климата 
продукти в съответствие с плана за 
действие за кръговата икономика; в 
тази връзка припомня потенциала на 
цифровия сектор да постигне 
европейска икономика, която е 
неутрална по отношение на климата, 
и необходимостта от намаляване на 
въглеродния отпечатък;

Or. en

Изменение 376
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, 
Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Алисия Омс Хинел, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за резолюция
Параграф 12б (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

12б. счита, че Европейският съюз 
трябва да насърчава социалния диалог 
при разработването на нова 
стратегия за Европа в областта на 
индустрията, гарантираща 
участието и достъпността до 
информация на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 377
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. счита, че кръговата икономика в 
комбинация с програмата за нулево 
замърсяване трябва да бъде в центъра 
на икономиката на Съюза, като даде 
приоритет на предотвратяването на 
отпадъците и намаляването на 
потреблението на енергия и ресурси в 
цели промишлени сектори, техните 
продукти, производствени процеси, 
бизнес модели и на техните вериги за 
създаване на стойност, като по този 
начин насърчава дематериализацията 
и детоксикацията на икономиката на 
Съюза и прави Европа по-малко 
зависима от първичните суровини, 
като същевременно стимулира 
иновациите, създаването на нови 
пазари, както и огромен потенциал за 
нови безопасни и устойчиви работни 
места на местно равнище и по-
специално за МСП; подчертава 
силните взаимодействия между 
действията по отношение на 
климата и кръговата икономика, по-
специално в енергоемките и 



AM\1208890BG.docx 35/201 PE653.877v02-00

BG

ресурсоемките индустрии.

Or. en

Изменение 378
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
и декарбонизиране на икономиката на 
Съюза, намаляване на потреблението на 
енергия и ресурси и преобразуване на 
цели промишлени сектори и на техните 
вериги за създаване на стойност чрез 
устойчив дизайн на продуктите и 
устойчиви производствени процеси, 
повторната употреба, 
рециклирането и ремонтирането на 
стоки и ресурси; в тази връзка 
приветства новия план за действие за 
кръговата икономика; призовава 
Комисията да увеличи стимулите, за 
да повиши ефективността на 
ресурсите и рециклирането в 
промишлени процеси, в строителния 
сектор и в потреблението на крайни 
продукти, както и използването на 
отпадна топлина и отпаден студ от 
промишлеността;

Or. en

Изменение 379
Мария Спираки, Ева Майдел, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за резолюция
Параграф 13
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Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси, 
преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност и подобряване на 
стратегическата автономност за 
суровини, необходими за „зеления“ и 
цифров преход; в тази връзка вярва, че 
използването на нерециклируеми 
отпадъци и отпадъци от биомаса в 
промишлените процеси може да 
изиграе ключова роля в подкрепа на 
декарбонизацията на някои отрасли; 
призовава Комисията да предприеме 
бързи действия, за да гарантира, че 
индустриите могат да имат по-
широк достъп до тези видове 
отпадъци.

Or. en

Изменение 380
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, 
Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Алисия Омс Хинел, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност; подчертава, че 
за намаляване на ненужното 
потребление е необходима изцяло 
кръгова икономика, за да се постигне 
неутралност на климата до 2050 г., да 
се засили икономическата ни 
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конкурентоспособност и да се запази 
естествената ни среда; европейски 
модел на кръгова икономика може да 
бъде полезен само ако имаме общ 
пазар за повторно използване на 
първични и вторични суровини;

Or. en

Изменение 381
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Паскал Ариман, Свен Шулце, 
Пилар дел Кастильо Вера, Сара Скитедал, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да 
Граса Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария 
Спираки, Йежи Бузек, Шон Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, 
включително създаването на пазари 
за нисковъглеродни и свързани с 
обновяемата енергия решения, които 
могат да заместят продуктите и 
материалите, базирани на изкопаеми 
горива, намаляване на потреблението на 
енергия и ресурси и преобразуване на 
цели промишлени сектори и на техните 
вериги за създаване на стойност; 
отново заявява, че секторите имат 
различни пътища и начални точки за 
декарбонизация; следователно 
призовава Комисията да признае 
спецификите на секторите и да ги 
включи в подхода за екосистема;

Or. en

Изменение 382
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс 
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Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Пиер Карлескинд, Мартина Длабайова, 
Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Фредрик Федерлей, Фабиен Келер, 
Силви Брюне, Барт Гротхейс, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси, 
осигуряване на стимули за иновации и 
преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност с огромен 
потенциал за създаване на работни 
места на местно равнище; насърчава 
разработването на нови 
екопроектирани технологии и 
решения за предотвратяване на 
въздействие върху околната среда; 
подчертава необходимостта от 
прилагане на новия план за действие 
за кръговата икономика и насърчаване 
на устойчивото производство;

Or. en

Изменение 383
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за 
модернизиране на икономиката на 
Съюза, намаляване на потреблението 
на енергия и ресурси и преобразуване 
на цели промишлени сектори и на 
техните вериги за създаване на 
стойност;

13. счита, че принципите на 
кръговост трябва да са в центъра на 
модернизирането на икономиката на 
Съюза, като дадат приоритет на 
намаляването на неговите нужди от 
енергия и ресурси и преобразуването 
на цели промишлени сектори, неговите 
производствени процеси, бизнес 
модели, вериги за създаване на стойност 
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и в крайна сметка на неговите 
продукти и услуги; призовава 
Комисията да определи секторни 
цели за ефективност на ресурсите и 
да прилага мерки за мониторинг и 
контрол въз основа на измерими и 
достоверни показатели;

Or. en

Изменение 384
Джозиан Кутаяр, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, 
Карлуш Зориню, Романа Йеркович

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност; подчертава, че 
вълната за обновяване ще 
представлява друга подходяща 
възможност за много сектори и за 
европейското общество по време на 
екологичния преход поради много 
високия мултиплициращ и лостов 
ефект на строителния сектор върху 
други икономически сектори;

Or. en

Изменение 385
Маргарита де ла Пиза Карион

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение
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13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност; отбелязва, че 
това преобразуване следва да се 
извърши от самия пазар и без да се 
налага или излага на риск 
индустрията или вътрешният пазар; 
подчертава необходимостта да се 
вземе предвид закриването на 
предприятия и загубата на работни 
места поради индустриалния преход;

Or. en

Изменение 386
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност; изтъква ролята 
на кръговата икономика за 
осигуряването на доставките на 
суровини и за стратегическата 
автономност на Съюза; подчертава, 
че стоманодобивната промишленост 
е особено силно изложена на нелоялна 
конкуренция;

Or. fr

Изменение 387
Миапетра Кумпула-Натри



AM\1208890BG.docx 41/201 PE653.877v02-00

BG

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност и за подобряване 
на стратегическата автономност за 
ключови суровини, необходими в 
„зеления“ и цифров преход;

Or. en

Изменение 388
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност; стратегията 
на ЕС за интелигентна секторна 
интеграция е ключова инициатива за 
устойчиво възстановяване на 
икономиката;

Or. en

Изменение 389
Марек Павел Балт

Предложение за резолюция
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Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност и за подобряване 
на стратегическата автономност за 
ключови суровини, необходими в 
„зеления“ и цифров преход;

Or. en

Изменение 390
Роберт Хайшел, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Мохамед Шахим

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, 
намаляване на потреблението на 
енергия и ресурси и преобразуване на 
цели промишлени сектори и на техните 
вериги за създаване на стойност;

13. счита, че кръговата икономика 
трябва да е в центъра на 
модернизирана европейска икономика; 
Съюзът трябва да даде предимство 
на намаляването на потреблението на 
енергия и ресурси и преобразуване на 
цели промишлени сектори, техните 
продукти, производствени процеси, 
бизнес модели и на техните вериги за 
създаване на стойност;

Or. en

Изменение 391
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 13
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Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност и осигуряване на 
адекватна подкрепа на този етап от 
трансформация за всички 
икономически сектори;

Or. it

Изменение 392
Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Марк Ботенга

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност, включително 
отговорно и устойчиво управление на 
веригата на доставки на 
територията на и извън ЕС;

Or. en

Изменение 393
Николас Гонсалес Касарес, Адриана Малдонадо Лопес, Лукаш Кохут, Карлуш 
Зориню, Цветелина Пенкова, Алисия Омс Хинел, Лина Галвес Муньос, Джозиан 
Кутаяр, Мария Мануел Лейтао Маркеш

Предложение за резолюция
Параграф 13
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Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност; подобряване на 
автономността и сигурността на 
доставките в „зеления“ и цифров 
преход;

Or. en

Изменение 394
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност; включително 
рециклиране и повторна употреба, за 
да се намали зависимостта от 
суровини;

Or. en

Изменение 395
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 13
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Предложение за резолюция Изменение

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси 
и преобразуване на цели промишлени 
сектори и на техните вериги за 
създаване на стойност;

13. подчертава потенциала на 
кръговата икономика за модернизиране 
на икономиката на Съюза, намаляване 
на потреблението на енергия и ресурси, 
подобряване на стратегическата 
автономност на Съюза за ключови 
суровини и преобразуване на цели 
промишлени сектори и на техните 
вериги за създаване на стойност;

Or. en

Изменение 396
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Евжен Тошеновски, Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек 
Сариуш-Волски, Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц

Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. изтъква, че електрификацията 
и газификацията на индустриалните 
процеси, насочени към намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
поставя голяма финансова тежест 
върху индустриите, тъй като това 
изисква не само закупуване на нови 
машини, но и големи инвестиции в 
инфраструктура (като електрически 
мрежи, мрежови мощности, 
компресорни станции) и следователно 
има значително въздействие върху 
тяхната конкурентоспособност; 
следователно призовава Комисията 
да подготви план с подробни мерки, 
които да се предприемат на 
равнището на Съюза, за да се осигури 
мобилизирането на подходящи 
финансови ресурси, за да се даде 
възможност на необходимите 
инвестиции за енергоемките 
индустрии за постигане на неутрална 
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по отношение на климата икономика 
на ЕС, включително предложение за 
пропорционално увеличаване на 
механизмите за компенсации за 
държавите членки с различни 
начални точки и БВП на глава от 
населението под средния за ЕС;

Or. en

Изменение 397
Тимо Вьолкен, Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. подчертава ключовата роля, 
която европейската индустрия може 
да играе в активното ангажиране в 
полза на амбициозни екологични и 
социални цели, включително правата 
на човека; счита, че за да се 
осъществи това, ЕС трябва да се 
снабди с всеобхватна и задължителна 
рамка за надлежна проверка за 
индустрията за идентифициране, 
предотвратяване, смекчаване и 
отчитане на екологичните и 
социалните рискове, въздействия, 
злоупотреби и вреди в своите 
вътрешни и глобални дейности и във 
всички вериги за доставки, за да 
осигури яснота по отношение на 
минималните стандарти и да създаде 
условия за равнопоставеност;

Or. en

Изменение 398
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, 
Фабиен Келер, Силви Брюне, Андрус Ансип
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Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. подчертава, че вълната за 
обновяване предоставя чудесна 
възможност за строителния и 
енергийния сектор на ЕС и за 
иновативните решения, ако 
принципите за енергийна и ресурсна 
ефективност се спазят изцяло; 
призовава Комисията да разработи 
стандарти и проверки за материали и 
екодизайн в строителния сектор; 
подчертава необходимостта от 
неутрален по отношение на климата 
сграден фонд и от хармонизиране на 
оценката за устойчивостта на 
сградите в Европа, както и да се даде 
възможност за по-лесно интегриране 
на структурни критерии и критерии 
за устойчивост в процеса на 
проектиране;

Or. en

Изменение 399
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Лина Галвес Муньос

Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. счита, че поведението на 
потребителите играе важна роля в 
индустриалния преход; следователно 
насърчава повече прозрачност по 
отношение на въглеродния 
отпечатък на крайните продукти 
през целия им жизнен цикъл, 
рециклиране на съдържание и 
социално справедливи производствени 
процеси за потребителите; призовава 
Комисията да оцени средства за 
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насочване на поведението на 
потребителите към чисти и 
справедливи продукти и технологии;

Or. en

Изменение 400
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. ЕС следва да стимулира и 
инвестира в нови източници на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; като има 
предвид в тази връзка, че той трябва 
да отключи потенциала, който до 
голяма степен остава неоползотворен 
при създаването на растеж и 
работни места в творческите и 
културните индустрии, поради 
тяхното значително въздействие в 
области като нови бизнес модели, 
творчество и иновации, 
цифровизация и изграждане на 
умения;

Or. en

Изменение 401
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. призовава Комисията да 
определи специфични за сектора цели 
на ЕС за ефективност на ресурсите и 
да ги допълни с по-всеобхватен подход 
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чрез определяне на обща цел за 
намаляване на използването на 
ресурси, включително конкретни 
показатели, които да бъдат включени 
в европейския семестър;

Or. en

Изменение 402
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Паскал Ариман, Свен Шулце, Хилдегард 
Бентеле, Пилар дел Кастильо Вера, Сара Скитедал, Хена Виркунен, Едина Тот, 
Маркус Пипер, Мария да Граса Карвальо, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, 
Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. подчертава, че 
индустриалната стратегия следва да 
се разработва в съответствие със 
Зеления пакт, стратегията за МСП, 
стратегията за данните и плана за 
действие за кръговата икономика;

Or. en

Изменение 403
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури 
Пекаринен, Валери Айе, Мартина Длабайова, Исаскун Билбао Барандика, Никола 
Данти, Фредрик Федерлей, Фабиен Келер, Силви Брюне, Барт Гротхейс, Андрус 
Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 13б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13б. подчертава потенциала на 
Зелената мобилност да създаде нови 
работни места, да засили 
европейската промишленост и да 
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намали емисиите от транспортния 
сектор; призовава за повече 
инвестиции във високоскоростни 
влакове и обновяване на 
междуградските железопътни мрежи 
и за повече инвестиции в обществен 
транспорт чрез горивни клетки и 
водород; подчертава необходимостта 
от насърчаване на „зелена“ 
мобилност чрез инвестиране в по-
добра инфраструктура като по-
широко разпространени станции за 
зареждане; счита, че по-голямата 
плътност на станциите за 
зареждане ще позволи на пазара на 
електрически превозни средства да се 
разшири значително по-бързо, което 
ще окаже положително въздействие 
върху нашия въглероден отпечатък; 
следователно призовава Комисията 
да представи широкомащабна 
стратегия за въвеждането на бърза 
инфраструктура за таксуване на 
инфраструктура за зареждане на 
електрически превозни средства, за да 
осигури навлизане на електрическите 
превозни средства сред 
потребителите, като им даде 
сигурност за потенциала на 
технологията и достъпа до тясно 
сплотена мрежа от съвместима 
инфраструктура за зареждане и 
подпомагане на производството на 
автомобили, базирано в Европа;

Or. en

Изменение 404
Йенс Гайер, Петра Камереверт, Victor Negrescu, Мария Мануел Лейтао Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Лина Галвес Муньос, Масимилиано 
Смерильо, Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 13б (нов)

Предложение за резолюция Изменение
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13б. подчертава потенциала на 
културните и творческите сектори 
да стимулират иновациите, 
действащи като катализатори за 
промяна в други сектори и 
стимулиращи изобретенията и 
прогреса; отбелязва, че иновативните 
икономически сектори все повече 
зависят от креативността, за да 
запазят своето конкурентно 
предимство; отбелязва освен това, че 
с появата на прогресивно сложни, 
креативни и преплетени бизнес 
модели културните и творческите 
сектори все повече се превръщат в 
решаващ компонент на почти всеки 
продукт и услуга; следователно 
счита, че Европа следва да надгради 
своите творчески и културни 
ценности и призовава Комисията и 
държавите членки да обърнат 
достатъчно внимание на културните 
и творческите сектори при 
разработването на цялостна, 
съгласувана и дългосрочна рамка за 
индустриална политика, 
включително достъп до програми за 
финансиране;

Or. en

Изменение 405
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Евжен Тошеновски, Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек 
Сариуш-Волски, Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц

Предложение за резолюция
Параграф 13б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13б. припомня Генералния план на 
ЕС за 2019 г. за конкурентна 
трансформация на енергоемките 
индустрии, които в основата си 
управляват прехода, като 
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същевременно поддържа 
конкурентоспособността на 
европейските индустрии и призовава 
Комисията да приложи препоръката 
си, за да помогне за изместване на 
вноса от трети държави, който не 
отговаря достатъчно на 
екологичните стандарти и да 
стимулира по-високи амбиции по 
отношение на климата от 
световните търговски партньори на 
ЕС;

Or. en

Изменение 406
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Паскал Ариман, Свен Шулце, 
Пилар дел Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, 
Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, 
Шон Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 13б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13б. ЕС следва да стимулира и 
инвестира в нови източници на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; като има 
предвид в тази връзка, че той трябва 
да отключи потенциала, който 
остава до голяма степен 
неоползотворен, при създаването на 
растеж и работни места в 
творческите и културните 
индустрии поради тяхното 
значително въздействие в области 
като новите бизнес модели, 
творчеството и иновациите, 
цифровизацията и изграждането на 
умения;

Or. en
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Изменение 407
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Хилдегард Бентеле, Пилар дел 
Кастильо Вера, Сара Скитедал, Маркус Пипер, Мария да Граса Карвальо, Томас 
Тобе, Мария Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на неутралността по отношение на 
климата в законодателството на Съюза; 
счита, че е необходима по-цялостна и 
систематична политическа рамка, за да 
се гарантира съгласуваност на 
политиките във всички политики на 
Съюза, както и еднороден подход на 
управление във всички области на 
политиката, като по този начин се 
проправя пътят към ясна и стабилна 
стратегия за европейските промишлени 
сектори, осигуряваща необходимата 
правна сигурност и предвидимост, за 
да се запази благоприятна среда за 
бъдещи безопасни за климата 
инвестиции; счита, че за успешен 
енергиен преход Европа ще се нуждае 
от значително количество 
нисковъглеродна и достъпна енергия 
от възобновяеми източници, 
включително от трети държави, за 
да увеличи енергийната ефективност 
във всички сектори и спомагателната 
инфраструктура и призовава за 
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стратегически инициативи в 
рамките на ЕС, както и за енергийна 
политика като фокус на външната 
политика и политиката на съседство 
на ЕС, включително финансова 
подкрепа за водородни и 
зеленоенергийни съюзи с 
африкански/арабски държави; тези 
съюзи следва също да бъдат част о 
търговски споразумения; подчертава 
важността на силни съюзи за 
справяне с недостига на ресурси и 
суровини;

Or. en

Изменение 408
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури 
Пекаринен, Валери Айе, Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Фабиен 
Келер, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 

14. счита, че ако са налице 
подходящите регулаторни, 
технологични и икономически 
условия, на вътрешните и световните 
пазари съществува значителен 
потенциал за технологии с ниски 
емисии и устойчиви продукти, процеси 
и услуги по цялата верига за създаване 
на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата за 2030 
и 2050 г. в законодателството на Съюза; 
счита, че е необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
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промишлени сектори; всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори, осигуряваща 
необходимата правна сигурност и 
предвидимост, особено за МСП; 
счита, че индустриалната 
„зеленото“ преобразуване изисква 
публични и частни инвестиции в 
полза на развитието на устойчива 
мобилност, декарбонизацията на 
промишлеността и в частност на 
енергетиката, както и обновяването 
на сградите;

Or. en

Изменение 409
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Лина Галвес Муньос, Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; подчертава 
необходимостта от създаване и 
укрепване на съществуващи и нови 
пазари и вериги на стойност за 
технологии и продукти с ниски 
емисии в рамките на ЕС, за да се 
постигне европейско лидерство в тези 
области и за да се превърне 
преобразуването към неутралност по 
отношение на климата в осъществим 
за индустрията бизнес случай, 
включително за МСП; освен това 
счита, че европейският законодателен 
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промишлени сектори; акт за климата е първа стъпка към 
включване на целите в областта на 
климата в законодателството на Съюза; 
счита, че е необходима и по-цялостна и 
систематична целева благоприятна 
рамка, за да се гарантира съгласуваност 
на политиките във всички политики на 
Съюза, както и еднороден подход на 
управление във всички области на 
политиката, като по този начин се 
проправя пътят към ясна и предвидима 
стратегия за европейските промишлени 
сектори;

Or. en

Изменение 410
Мария Спираки, Том Берендсен, Франсоа-Ксавие Белами, Ева Майдел

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; счита, че 
по-голямата стратегическа 
автономия следва да бъде приоритет 
в конкретни области, например 
ключови фармацевтични съставки, 
медицинско оборудване и металите и 
минералите, необходими в по-големи 
обеми за „зелен“ и цифров преход; 
освен това счита, че европейският 
законодателен акт за климата е първа 
стъпка към включване на целите в 
областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
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гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

Or. en

Изменение 411
Марек Павел Балт

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; счита, че 
отворената стратегическа 
автономия следва да бъде приоритет 
в конкретни области, например 
ключови фармацевтични съставки, 
медицинско оборудване и металите и 
минералите, необходими в по-големи 
обеми за „зелен“ и цифров преход; 
освен това счита, че европейският 
законодателен акт за климата е първа 
стъпка към включване на целите в 
областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
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промишлени сектори;

Or. en

Изменение 412
Роберт Хайшел, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Мохамед Шахим, Джозиан 
Кутаяр, Лукаш Кохут, Нилс Фулсанг, Карлуш Зориню

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за и световно 
лидерство на ЕС в технологии с ниски 
емисии и устойчиви продукти, процеси 
и услуги по цялата верига за създаване 
на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; счита, че по-
специално технологиите за енергия 
от възобновяеми източници следва да 
се считат за стратегически и да 
имат приоритет в нова 
индустриална политика на ЕС; освен 
това счита, че европейският 
законодателен акт за климата е първа 
стъпка към включване на целите в 
областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

Or. en
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Изменение 413
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и от обновяеми 
източници и устойчиви продукти, 
процеси и услуги чрез поддържане на 
стабилна европейска верига за 
създаване на стойност в 
революционните и иновативни и 
чисти технологии от възобновяеми 
източници от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

Or. en

Изменение 414
Маргарита де ла Пиза Карион

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 14. счита, че на вътрешните и 
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световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това 
счита, че европейският 
законодателен акт за климата е 
първа стъпка към включване на 
целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, 
че е необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

световните пазари съществува 
потенциал за технологии с ниски 
емисии и устойчиви продукти, процеси 
и услуги по цялата верига за създаване 
на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

Or. en

Изменение 415
Ангелика Винциг, Том Берендсен

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза, и 
настоятелно призовава Комисията да 
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систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

определи също цели в областта на 
индустрията, които да бъдат 
заложени в законодателството на 
Съюза; счита, че е необходима и по-
цялостна и систематична целева рамка, 
за да се гарантира съгласуваност на 
политиките във всички политики на 
Съюза, както и еднороден подход на 
управление във всички области на 
политиката, като по този начин се 
проправя пътят към ясна и стабилна 
стратегия за европейските промишлени 
сектори;

Or. en

Изменение 416
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги, както и за 
много микро- и МСП, участващи в 
разработването на зелени 
технологии, продукти и услуги; освен 
това счита, че европейският 
законодателен акт за климата е първа 
стъпка към включване на целите в 
областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
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този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

Or. it

Изменение 417
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това 
счита, че европейският 
законодателен акт за климата е 
първа стъпка към включване на 
целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, 
че е необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

Or. en

Изменение 418
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
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Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии, нулеви емисии, 
технологии от възобновяеми 
източници и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична обвързваща целева рамка, 
за да се гарантира съгласуваност на 
политиките във всички политики на 
Съюза, както и еднороден подход на 
предвидимо и включващо управление 
във всички области на политиката, като 
по този начин се проправя пътят към 
ясна и стабилна стратегия за 
европейските промишлени сектори;

Or. en

Изменение 419
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Евжен Тошеновски, Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек 
Сариуш-Волски, Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
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процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, 
че е необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към 
ясна и стабилна стратегия за 
европейските промишлени сектори;

процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че наред с европейския законодателен 
акт за климата е по-необходимо да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, за да се 
осигури на европейските промишлени 
сектори сигурност и предсказуемост, 
на които да основават своите 
решения и инвестиции;

Or. en

Изменение 420
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
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във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори; призовава за 
строгото спазване на Парижкото 
споразумение;

Or. en

Изменение 421
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че 
е необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски и нулеви емисии и устойчиви 
продукти, процеси и услуги по цялата 
верига за създаване на стойност от 
суровините до енергоемките 
промишлени отрасли, производството и 
сектора на промишлените услуги; освен 
това счита, че европейският 
законодателен акт за климата е първа 
стъпка към включване на целите в 
областта на климата в 
законодателството на Съюза; 
подчертава, че е необходима и по-
цялостна и систематична и обвързваща 
целева рамка, за да се гарантира 
съгласуваност на политиките във всички 
политики на Съюза, както и еднороден, 
прозрачен подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна, 
предвидима и стабилна стратегия за 
европейските промишлени сектори;

Or. en
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Изменение 422
Марк Ботенга, Сира Рего
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата не е достатъчно амбициозен с 
първата стъпка към включване на 
целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

Or. en

Изменение 423
Алдо Патричело

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
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значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна 
и стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и технологии от 
възобновяеми източници, устойчиви 
продукти, процеси и услуги поцялата 
верига за създаване на стойност от 
суровините до енергоемките 
промишлени отрасли, производството и 
сектора на промишлените услуги; освен 
това счита, че европейският 
законодателен акт за климата е първа 
стъпка към включване на целите в 
областта на климата в 
законодателството на Съюза; освен 
това счита, че е необходима и по-
цялостна и систематична целева рамка, 
за да се гарантира съгласуваност на 
политиките във всички политики на 
Съюза, както и еднороден подход на 
управление във всички области на 
политиката, като по този начин би се 
проправил пътят към ясна и стабилна 
стратегия за европейските промишлени 
сектори;

Or. en

Изменение 424
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски, нулеви емисии, технологии от 
възобновяеми източници и устойчиви 
продукти, процеси и услуги по цялата 
верига за създаване на стойност от 
суровините до енергоемките 
промишлени отрасли, производството и 
сектора на промишлените услуги; освен 
това счита, че европейският 
законодателен акт за климата е първа 
стъпка към включване на целите в 
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необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

Or. en

Изменение 425
Джана Ганча

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на политиките 
във всички политики на Съюза, както и 
еднороден подход на управление във 
всички области на политиката, като по 
този начин се проправя пътят към ясна и 
стабилна стратегия за европейските 
промишлени сектори;

14. счита, че на вътрешните и 
световните пазари съществува 
значителен потенциал за технологии с 
ниски емисии и устойчиви продукти, 
процеси и услуги по цялата верига за 
създаване на стойност от суровините до 
енергоемките промишлени отрасли, 
производството и сектора на 
промишлените услуги; освен това счита, 
че европейският законодателен акт за 
климата е първа стъпка към включване 
на целите в областта на климата в 
законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и 
систематична целева рамка, за да се 
гарантира съгласуваност на 
стратегиите във всички политики на 
Съюза, както и еднороден подход на 
управление във всички области на 
политиката, като по този начин се 
проправя пътят към ясна и стабилна 
стратегия за европейските промишлени 
сектори;

Or. it
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Изменение 426
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Паскал Ариман, Свен Шулце, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, Ева Мейдел, 
Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек

Предложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14а. подчертава необходимостта да 
се ускори с прилагането на 
Европейския съюз за акумулаторните 
батерии, за да се отключи 
потенциалът на стратегическата му 
верига на стойността, да се увеличат 
шансовете за иновативни батерии, 
произведени на местно равнище, да се 
създаде европейска добавена 
стойност, допринасяйки за 
конкурентоспособността на 
европейската автомобилна 
индустрия и улесни преминаването 
към декарбонизирана електрическа 
система; признава факта, че 
европейският автомобилен сектор се 
намира в състояние на спад и криза; 
счита, че от е съществено значение в 
ЕС да се запази и укрепи 
последователна и динамична верига 
на научни изследвания, изработване, 
производство и стойност, както и 
верига за иновации, като се постави 
акцент върху производството на 
автомобили; счита, че запазването 
на конкурентоспособността на 
автомобилната индустрия след 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19 ще зависи от създаването 
на положителен кръг, който да 
облагодетелства иновациите, 
заетостта, 
конкурентоспособността, здравето, 
околната среда и мобилността;
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Or. en

Изменение 427
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Евжен Тошеновски, Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек 
Сариуш-Волски, Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц

Предложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14а. призовава Комисията да 
подкрепи инвестиции, насочени към 
разширяване на транспортната 
инфраструктура, по-специално 
нисковъглеродна инфраструктура, 
която би позволила, на първо място, 
да се постигне мултиплициращ 
ефект чрез възлагане на поръчки, 
адресирани до широк спектър от 
субекти – изпълнители, 
подизпълнители, доставчици и 
техните подизпълнители, и на второ 
място, да се осигури дългосрочен 
устойчив растеж чрез допълване и 
развитие на връзките между 
регионите на ЕС;

Or. en

Изменение 428
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14а. припомня, че отбранителната 
и аерокосмическата промишленост в 
Европа е наистина специфичен 
сектор на индустрията, който се 
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нуждае от специфични политики 
поради уникалния си характер; в 
съответствие с Европейските 
договори, счита, че прилагането на 
специални мерки или политики за 
европейската отбранителна и 
аерокосмическа промишленост следва 
да не подкопава националните 
прерогативи на държавите членки по 
отношение на сигурността и 
отбраната;

Or. en

Изменение 429
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14а. настоява, че за по-голямото 
използване на възобновяеми и чисти 
източници на енергия е необходима 
адекватна инфраструктура в и между 
държавите, за да се осигури 
снабдяване с енергия по достъпен и 
устойчив начин; призовава 
Комисията да определи цели на ЕС за 
развръщане на енергийни 
инфраструктури за енергия от 
възобновяеми източници, 
включително мерки за насърчаване на 
общностите за енергия от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 430
Исмаил Ертуг

Предложение за резолюция
Параграф 14a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

14а. подчертава потенциала на 
свързването на сектори, 
взаимосвързващи сектори на 
енергийно потребление като сгради, 
транспорт и промишленост; обръща 
специално внимание на „зеления“ 
водород от възобновяеми източници 
на енергия като средство за 
постигане на по-добра секторна 
интеграция;

Or. en

Изменение 431
Карлуш Зориню, Мириам Дали, Дан Ника, Джозиан Кутаяр, Николас Гонсалес 
Касарес, Цветелина Пенкова, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лина Галвес 
Муньос

Предложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14а. подчертава потенциала на 
електрификацията на превозните 
средства, която следва да се 
насърчава чрез използване на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, „зелен“ водород, 
интелигентно зареждане и подкрепа 
на научните изследвания в областта 
на батериите;

Or. en

Изменение 432
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Едина Тот, Маркус Пипер, Мария да Граса Карвальо, Томас Тобе, 
Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
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Параграф 14б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14б. подчертава, че за постигане на 
целите в областта на климата от 
Париж Европейската схема за 
търговия с емисии е централен 
инструмент за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата чрез пазарен подход, който 
осигурява технологична неутралност, 
стимулирайки индустрията да 
постигне целите на политиката чрез 
най-ефективните налични 
технологии; подчертава 
декарбонизацията на енергоемките 
индустрии като стоманата, 
цимента и химикалите като основен 
приоритет, като същевременно 
подчертава необходимостта да се 
избегне изтичането на въглерод, 
инвестиции и работни места; отново 
заявява, че това изисква 
широкомащабно наличие на достъпна 
чиста енергия и поддържаща 
инфраструктура; призовава 
Комисията да даде приоритет на 
възможностите за инвестиции в 
енергийна инфраструктура, 
включително в улавянето, 
употребата и съхранението на СО2 и 
водород, в съответствие с нуждите 
на декарбонизацията на тези 
клъстери; в този контекст призовава 
за разширяване на обхвата на 
дейностите за улавянето и 
съхранението на СО2, обхванати от 
директивата за СТЕ, за да се включат 
мултимодални транспортни 
възможности;

Or. en

Изменение 433
Том Берендсен
от името на групата PPE
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Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Сара 
Скитедал, Хена Виркунен, Едина Тот, Маркус Пипер, Ева Мейдел, Томас Тобе, 
Франсоа-Ксавие Белами, Йежи Бузек, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 14в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14в. признава ролята, която 
ядрената енергия може да изиграе 
като нисковъглеродна технология в 
националния енергиен микс при 
условие, че са предвидени достатъчно 
разпоредби за най-високите 
стандарти за безопасност, както и за 
извеждане от експлоатация, като се 
вземат предвид трансграничните 
въпроси; вярва, че ядрената енергия 
може да играе роля за постигане на 
целите в областта на климата, тъй 
като не отделя парникови газове и 
може също да осигури значителен дял 
от производството на 
електроенергия в Европа; въпреки 
това счита, че поради отпадъците, 
които генерира, тази енергия изисква 
средносрочна и дългосрочна 
стратегия, която взема предвид 
технологичния напредък (лазер, ядрен 
синтез и др.), която има за цел 
подобряване на устойчивостта на 
целия сектор;

Or. en

Изменение 434
Кристоф Грюдлер, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, 
Пиер Карлескинд, Исаскун Билбао Барандика, Силви Брюне, Барт Гротхейс, 
Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 15. поддържа становището, че една 
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истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
и ядрената енергия като средство за 
енергиен преход и на водорода като 
потенциална революционна технология; 
приветства създаването на Алианса 
за чист водород и Алианса с 
нисковъглеродни индустрии; 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на научните изследвания 
за широкомащабното производство 
на водород и „зелено“ гориво, 
технологии за улавяне и съхранение на 
въглерод и за проучване на 
потенциалното използване на 
геотермален източник на енергия; 
призовава също така да се обръща по-
голямо внимание на мрежовата 
сигурност, инфраструктури и 
безопасни доставки на чиста и 
достъпна енергия и суровини; 
призовава институциите на ЕС, 
държавите членки, регионите, 
промишлеността и всички други 
заинтересовани страни да работят 
заедно за подобряване на енергийната 
ефективност в Европа и за създаване 
на водещи пазари за чисти 
технологии; призовава Съвета да 
увеличи разходите от бюджета на ЕС за 
борба с изменението на климата; 
призовава Комисията да гарантира, че 
отраслите с високи въглеродни емисии 
не се ползват от субсидии от ЕС, да 
подкрепи прехода на индустриите, 
чиито краен продукт не е съвместим 
с целите на екологичния преход, както 
и да гарантира по-ефикасно използване 
на ЕИБ като „Климатична банка“ на 
Съюза, да увеличава финансирането за 
публичния и частния сектор и да 
помогне на дружествата в процеса на 
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декарбонизация; подчертава, че 
стоманодобивната промишленост е 
особено изложена на нелоялна 
конкуренция; призовава Комисията да 
засили защитата си от изтичане на 
въглерод, включително за малките и 
средните индустрии, и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите и въглеродните 
договори за разлики, които са 
несъответстващи на правилата на 
СТО, като необходим начин защита за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. en

Изменение 435
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски,Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек Сариуш-Волски, 
Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички ключови сектори на 
икономиката, включително 
обхванатите и необхванатите от 
СТЕ, следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата; подчертава 
значението на природния газ като 
средство за устойчив и рентабилен 
енергиен преход и технологичен 
фактор за разгръщане на нови газове, 
т.е. биогаз, биометан и водород; 
подчертава, че природният газ и други 
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на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

газообразни горива ще бъдат 
използвани като суровина в 
индустриалния сектор, като се има 
предвид, че няма друга приложима 
алтернатива в обозримо бъдеще; 
призовава за ясна и стабилна 
регулаторна рамка, която да подкрепи 
развитието и модернизирането на 
газовата инфраструктура и 
подчертава, че съответните 
инвестиции не могат да бъдат обект 
на дискриминационно третиране 
нито от гледна точка на 
финансирането от ЕС, нито от 
гледна точка на таксономията; 
призовава също така да се обръща по-
голямо внимание на мрежовата 
сигурност и на енергийните доставки; 
призовава Съвета да увеличи разходите 
от бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
Комисията да гарантира, че отраслите, 
изложени на риск от високи 
въглеродни емисии, продължават да се 
ползват от субсидии от ЕС, за да 
инвестират в екологични иновативни 
технологии, както и за по-ефикасно 
използване на ЕИБ като „Климатична 
банка“ на Съюза, да увеличава 
устойчивото финансиране за публичния 
и частния сектор и да подпомага 
дружествата да се адаптират към 
новите екологични стандарти, както 
и да използва механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите като 
начин за защита на производителите и 
работните места в ЕС от нелоялна 
международна конкуренция;

Or. en

Изменение 436
Мария Спираки, Франсоа-Ксавие Белами, Ева Майдел

Предложение за резолюция
Параграф 15
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Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението 
конкурентоспособното 
електричество без въглерод като 
ключов фактор за енергоемките 
индустрии, на природния газ като 
средство за енергиен преход и на 
водорода и улавянето, употребата и 
съхранението на СО2 като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки, както и 
механизми за подкрепа за осигуряване 
на достъп до достъпна и сигурна 
електроенергия без въглерод в 
енергоемките сектори; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите и подобренията 
към съществуващи защитни 
търговски мерки и мерки срещу 
изтичане на водород за защита на 
производителите и работните места в 
ЕС от нелоялна международна 
конкуренция; Комисията следва да 
проучи и други инструменти извън 
мярката за корекция на въглеродните 
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емисии на границите в подкрепа на 
преобразуването на европейската 
индустрия за постигане на целите на 
Съюза в областта на климата;

Or. en

Изменение 437
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и в тази връзка 
подчертава ролята, която чистата и 
устойчива енергия играе в прехода към 
чиста икономика и подчертава 
значението за европейските 
индустрии на конкурентоспособна 
електроенергия без въглерод; 
призовава Комисията да осигури 
адекватни инвестиции за проекти за 
чиста енергийна инфраструктура, 
като например интелигентни мрежи, 
за да отговори на изискванията за 
нарастващата електрификация, 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
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конкуренция; въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. en

Изменение 438
Маргарита де ла Пиза Карион

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, 
че всички сектори следва да 
допринасят за постигането на 
целите на Съюза в областта на 
климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
Комисията да гарантира, че 
отраслите с високи въглеродни 
емисии не се ползват от субсидии от 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика като пътна карта 
за формиране на промишлеността на 
бъдещето; подчертава значението на 
природния газ като средство за енергиен 
преход и на водорода като потенциална 
революционна технология като мярка 
за гарантиране на енергийната 
независимост на ЕС; призовава също 
така да се обръща по-голямо внимание 
на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава ЕИБ 
да увеличи финансирането за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата към икономика, 
която създава работни места и 
благоденствие, и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
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ЕС, както и да гарантира по-
ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

конкуренция;

Or. en

Изменение 439
Ангелика Винциг, Том Берендсен

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и 
на енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
Комисията да гарантира, че 
отраслите с високи въглеродни 
емисии не се ползват от субсидии от 
ЕС, както и да гарантира по-
ефикасно използване на ЕИБ като 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
стабилна рамка с цели в областта на 
климата като пътна карта за формиране 
на промишлеността на бъдещето; счита, 
че всички сектори следва да допринасят 
за постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водородните технологии като важни 
революционни технологии; 
подчертава устойчивото 
функциониране на вътрешния 
енергиен пазар като ключов 
компонент на енергийния преход; в 
този контекст призовава да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
интелигентни и цифрови 
електрическа и газова мрежа, които 
са съвместими с целите за 
декарбонизация, за да се подсили 
вътрешния енергиен пазар, да се 
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„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
като начин за защита на 
производителите и работните места 
в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

подпомогне енергийният преход и да 
се подобри сигурността на 
енергийните доставки; призовава 
Комисията и държавите членки да 
направят това приоритетен разход в 
етапа на реконструкция и 
възстановяване; подкрепя развитието 
на транснационални енергийни 
мрежи, както и ефективни и бързи 
процедури за вземане на решения в 
негова подкрепа; припомня, че 
използването на механизми на 
международния пазар, съвместими със 
СТО, може да допринесе за 
икономически ефективното 
постигане на целите на ЕС и 
държавите членки в областта на 
климата; и да направи предложения 
за бързото хармонизиране на 
националните правила за търгуване с 
енергия;

Or. en

Изменение 440
Антонио Таяни, Салваторе Де Мео, Масимилиано Салини

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
стабилна рамка с цели в областта на 
климата като пътна карта за формиране 
на промишлеността на бъдещето; счита, 
че всички сектори следва да допринасят 
за постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водородните технологии като важни 
революционни технологии; 
подчертава устойчивото 
функциониране на вътрешния 
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енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
Комисията да гарантира, че 
отраслите с високи въглеродни 
емисии не се ползват от субсидии от 
ЕС, както и да гарантира по-
ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
като начин за защита на 
производителите и работните места 
в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

енергиен пазар като ключов 
компонент на енергийния преход; в 
този контекст призовава да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
интелигентни и цифрови 
електрическа и газова мрежа, които 
са съвместими с целите за 
декарбонизация, за да се подсили 
вътрешния енергиен пазар, да се 
подпомогне енергийният преход и да 
се подобри сигурността на енергийните 
доставки; призовава Комисията и 
държавите членки да направят това 
приоритетен разход в етапа на 
реконструкция и възстановяване; 
подкрепя развитието на 
транснационални енергийни мрежи, 
както и ефективни и бързи процедури 
за вземане на решения в негова 
подкрепа; припомня, че използването 
на механизма на международния пазар 
може да допринесе за икономически 
ефективното постигане на целите на 
ЕС и държавите членки в областта 
на климата; и да направи 
предложения за бързото 
хармонизиране на националните 
правила за търгуване с енергия:

Or. en

Изменение 441
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Свен Шулце, Хилдегард 
Бентеле, Пилар дел Кастильо Вера, Сара Скитедал, Хена Виркунен, Едина Тот, 
Маркус Пипер, Мария да Граса Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-
Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
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табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
Комисията да гарантира, че 
отраслите с високи въглеродни 
емисии не се ползват от субсидии от 
ЕС, както и да гарантира по-
ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
като начин за защита на 
производителите и работните места 
в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

стабилна рамка с цели в областта на 
климата като пътна карта за формиране 
на промишлеността на бъдещето; счита, 
че всички сектори следва да допринасят 
за постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водородните технологии като важни 
революционни технологии; 
подчертава устойчивото 
функциониране на вътрешния 
енергиен пазар като ключов 
компонент на енергийния преход; в 
този контекст призовава да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
интелигентни и цифрови 
електрическа и газова мрежа, които 
са съвместими с целите за 
декарбонизация, за да се подсили 
вътрешния енергиен пазар, да се 
подпомогне енергийният преход и да 
се подобри сигурността на енергийните 
доставки; призовава Комисията и 
държавите членки да направят това 
приоритетен разход в етапа на 
реконструкция и възстановяване; 
подкрепя развитието на 
транснационални енергийни мрежи, 
както и ефективни и бързи процедури 
за вземане на решения в негова 
подкрепа; припомня, че използването 
на механизми на международния пазар 
може да допринесе за икономически 
ефективното постигане на целите на 
ЕС и държавите членки в областта 
на климата и да направи 
предложения за бързото 
хармонизиране на националните 
правила за търгуване с енергия;

Or. en

Изменение 442
Салваторе Де Мео

Предложение за резолюция
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Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
Комисията да гарантира, че 
отраслите с високи въглеродни 
емисии не се ползват от субсидии от 
ЕС, както и да гарантира по-
ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
като начин за защита на 
производителите и работните места 
в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
стабилна рамка с цели в областта на 
климата като пътна карта за формиране 
на промишлеността на бъдещето; счита, 
че всички сектори следва да допринасят 
за постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водородните технологии като важни 
революционни технологии; 
подчертава устойчивото 
функциониране на вътрешния 
енергиен пазар като ключов 
компонент на енергийния преход; в 
този контекст призовава да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
интелигентни и цифрови 
електрическа и газова мрежа, които 
са съвместими с целите за 
декарбонизация, за да се подсили 
вътрешния енергиен пазар, да се 
подпомогне енергийният преход и да 
се подобри сигурността на енергийните 
доставки; призовава Комисията и 
държавите членки да направят това 
приоритетен разход в етапа на 
реконструкция и възстановяване; 
подкрепя развитието на 
транснационални енергийни мрежи, 
както и ефективни и бързи процедури 
за вземане на решения в негова 
подкрепа; припомня, че използването 
на механизми на международния пазар 
може да допринесе за икономически 
ефективното постигане на целите на 
ЕС и държавите членки в областта 
на климата; и да направи 
предложения за бързото 
хармонизиране на националните 
правила за търгуване с енергия;

Or. en
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Изменение 443
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, 
че всички сектори следва да 
допринасят за постигането на 
целите на Съюза в областта на 
климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели като пътна карта за 
формиране на промишлеността на 
бъдещето; подчертава значението на 
природния газ като средство за енергиен 
преход и на водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Комисията да гарантира, че отраслите с 
високи въглеродни емисии не се ползват 
от субсидии от ЕС, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция и внос на продукти и 
услуги със силен екологичен 
отпечатък;

Or. en
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Изменение 444
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата и 
ефективността на индустрията като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата по справедлив 
начин и според потенциала им за 
намаляване и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход за 
ограничен период от време и на 
водорода, по-специално „зеления“ 
водород, като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки и достъпност; 
призовава Съвета да увеличи разходите 
от бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата до поне 25% и 
повече неподходящи програми като 
„Хоризонт Европа“; призовава 
Комисията да гарантира, че отраслите с 
високи въглеродни емисии не се ползват 
от субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;
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Or. en

Изменение 445
Нилс Фулсанг, Мохамед Шахим

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциален пробив; 
призовава Комисията да предложи 
реформа на системата за търговия с 
емисии на ЕС (СТЕ), за да се 
гарантира по-висока цена на квотите 
за CO2 като начин за увеличаване на 
инвестициите в „зелени“ технологии, 
голяма част от които се 
произвеждат в технологиите на ЕС; 
призовава също така да се обръща по-
голямо внимание на мрежовата 
сигурност и на енергийните доставки; 
призовава Съвета да увеличи разходите 
от бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
Комисията да гарантира, че отраслите с 
високи въглеродни емисии не се ползват 
от субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
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защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. en

Изменение 446
Марек Павел Балт

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението 
конкурентоспособното 
електричество без въглерод като 
ключов фактор за енергоемките 
индустрии, на природния газ като 
средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; както и 
механизми за подкрепа за осигуряване 
на достъп до достъпна и сигурна 
електроенергия без въглерод в 
енергоемките сектори; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
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конкуренция; публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. en

Изменение 447
Алдо Патричело

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния 
газ като средство за енергиен преход и 
на водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и 
на енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и в тази връзка 
припомня значението на осигуряването 
на неутрална по отношение на 
климата енергия на глобално 
конкурентни цени за 
промишлеността и за тази цел 
необходимостта от ускоряване на 
развитието и интеграцията на 
възобновяемите мощности в 
енергийният микс и да се улесни 
разгръщането на производството на 
водород въз основа на електроенергия 
от възобновяеми източници и 
нейното използване в 
труднодостъпни сектори; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата до поне 30% от бюджета; ; 
призовава Комисията да гарантира, че 
отраслите с високи въглеродни емисии 
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механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

не се ползват от субсидии от ЕС, както и 
да гарантира по-ефикасно използване на 
ЕИБ като „Климатична банка“ на 
Съюза, да увеличава устойчивото 
финансиране за публичния и частния 
сектор и да подпомага дружествата в 
процеса на декарбонизация, както и да 
използва механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите като 
начин за защита на производителите и 
работните места в ЕС от нелоялна 
международна конкуренция;

Or. en

Изменение 448
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС и че се подкрепя 
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по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

преходът на отраслите, чийто краен 
продукт не е съвместим с целите на 
екологичния преход, както и да 
гарантира по-ефикасно използване на 
ЕИБ като „Климатична банка“ на 
Съюза, да увеличава устойчивото 
финансиране за публичния и частния 
сектор и да подпомага дружествата в 
процеса на декарбонизация, както и да 
използва механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите като 
начин за защита на производителите и 
работните места в ЕС от нелоялна 
международна конкуренция;

Or. fr

Изменение 449
Джана Ганча

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; осъзнава, 
че определянето на тази рамка има 
смисъл само ако то е договорено и с 
най-пряко участващите трети 
държави; счита, че всички сектори 
следва да допринасят за постигането на 
целите на Съюза в областта на климата 
и във връзка с това подчертава 
значението на природния газ като 
средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
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по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. it

Изменение 450
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, 
че всички сектори следва да допринасят 
за постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния 
газ като средство за енергиен преход и 
на водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и 
на енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
Комисията да гарантира, че 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
индустриална политика трябва да се 
основава на регулаторна рамка, която 
определя цялостната траектория за 
намаляване на емисиите към целите 
на Съюза в областта на климата и 
нетните нулеви емисии на парникови 
газове до 2030 г. в съответствие с 
Парижкото споразумение — с ясни 
петгодишни междинни цели и 
индикатори; счита, че всички сектори 
следва да допринасят за постигането на 
целите на Съюза в областта на климата 
и във връзка с това подчертава колко е 
важно за Комисията да се развият 
специфични за всеки сектор пътища, 
определящи действията, необходими 
за постигането на тези цели и се 
осигури съгласуваност на 
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отраслите с високи въглеродни 
емисии не се ползват от субсидии от 
ЕС, както и да гарантира по-
ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
като начин за защита на 
производителите и работните места 
в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

политиките; подчертава, че тези 
климатични пътеки повишават 
дългосрочната сигурност за 
инвеститорите и предсказуемостта 
на регулаторите и служат като 
насока за бъдещи политически 
действия, които от своя страна ще 
ориентират бъдещите индустриални 
и инвестиционни решения;

Or. en

Изменение 451
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на засилването 
на научните изследвания и 
технологичното развитие като 
основни фактори за подпомагане на 
прехода и на природния газ като 
средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
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субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. it

Изменение 452
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
припомня стратегическата роля на 
електрическите инфраструктури за 
енергийния и климатичния преход, 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
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въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. en

Изменение 453
Роберт Хайшел, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Мохамед Шахим

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
управленска рамка, за да се поставят 
цели, да се определят секторни пътни 
карти, да се проследи напредъка в 
прехода на индустрията, като се 
използват по-специално критериите, 
определени в таксономията на ЕС и 
свързаното с нея задължително 
годишно оповестяване на 
корпоративната политика и да се 
гарантира се съгласуваност на 
политиките; за тази цел призовава 
Комисията да установи независима 
обсерватория за формиране на 
промишлеността на бъдещето счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и околната среда 
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въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
като начин за защита на 
производителите и работните места 
в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

и, като има това предвид, призовава 
Комисията да разработи цялостна 
стратегия с ясна времева линия за 
проследяване на напредъка в тази 
връзка, подчертава значението на 
енергията и водорода от 
възобновяеми източници за 
индустриалните сектори в преход по 
неутрален по отношение на климата 
път, природния газ като средство за 
енергиен преход и на водорода като 
потенциална революционна технология 
и призовава за повишено внимание по 
отношение на мрежовата сигурност и 
на енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за действията за борба 
с изменението на климата;

Or. en

Изменение 454
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
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на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

на климата и за по-ефикасно използване 
на ЕИБ като „Климатична банка“ на 
Съюза, да увеличава устойчивото 
финансиране за публичния и частния 
сектор и да подпомага дружествата в 
процеса на декарбонизация, както и да 
използва механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите като 
начин за защита на производителите и 
работните места в ЕС от нелоялна 
международна конкуренция;

Or. en

Изменение 455
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на източниците 
на енергия, при които няма емисии на 
парникови газове, и на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
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субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. fr

Изменение 456
Николас Гонсалес Касарес, Адриана Малдонадо Лопес, Карлуш Зориню, Алисия 
Омс Хинел, Лина Галвес Муньос, Мария Мануел Лейтао Маркеш

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния 
газ като средство за енергиен преход и 
на водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на 
декарбонизирания и възобновяем 
природен газ като средство за енергиен 
преход и на чистия водород, по-
специално на „зеления“водород, като 
потенциална революционна технология; 
призовава също така да се обръща по-
голямо внимание на мрежовата 
сигурност и на енергийните доставки; 
призовава Съвета да увеличи разходите 
от бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
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субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Комисията да гарантира, че отраслите с 
високи въглеродни емисии не се ползват 
от субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. en

Изменение 457
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки, по-специално за 
енергоемките отрасли; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
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по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на въглеродните 
емисии на границите като начин за 
защита на производителите и работните 
места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

Or. fr

Изменение 458
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата 
като пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния 
газ като средство за енергиен преход и 
на водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и 
на енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава 
Комисията да гарантира, че 
отраслите с високи въглеродни 
емисии не се ползват от субсидии от 
ЕС, както и да гарантира по-
ефикасно използване на ЕИБ като 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика, способна да 
формира промишлеността на бъдещето 
и да не остави никого назад, се нуждае 
от силна управленска рамка, която да 
определя цели, секторни пътни карти 
за индустриални преходи, да 
наблюдава напредъка и в крайна 
сметка да гарантира съгласуваност 
на политиките; счита, че всички 
сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата; следователно 
призовава Комисията да определи 
приобщаващо и прозрачно управление 
за определянето на ясна пътна карта 
за целите в областта на климата и за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2050 г., с основни етапи до 
2030 и 2040 г., както и за 
относителните секторни пътища и 
цели, насочващи към преобразуването 
на промишлените отрасли; освен 



PE653.877v02-00 102/201 AM\1208890BG.docx

BG

„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране 
за публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
като начин за защита на 
производителите и работните места 
в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

това призовава Комисията да създаде 
независима обсерватория от 
експерти, заинтересовани страни и 
гражданското общество, която да 
следи и отчита напредъка на 
индустриалните сектори по техните 
пътища към постигането на такива 
цели и да предложи мерки за 
коригиране на траекторията на тези 
индустриални сектори, които се 
отклонят от нея;

Or. en

Изменение 459
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на природния газ 
като средство за енергиен преход и на 
водорода като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 

15. поддържа становището, че една 
истински ефективна европейска 
промишлена политика се нуждае от 
табло с цели в областта на климата като 
пътна карта за формиране на 
промишлеността на бъдещето; счита, че 
всички сектори следва да допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и във връзка с това 
подчертава значението на „зеления“ 
водород като потенциална 
революционна технология; призовава 
също така да се обръща по-голямо 
внимание на мрежовата сигурност и на 
енергийните доставки; призовава 
Съвета да увеличи разходите от 
бюджета на ЕС за борба с изменението 
на климата; призовава Комисията да 
гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава устойчивото финансиране за 
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увеличава устойчивото финансиране за 
публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация, както и да използва 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите 
като начин за защита на 
производителите и работните места 
в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

публичния и частния сектор и да 
подпомага дружествата в процеса на 
декарбонизация; следователно 
призовава Комисията да приеме нова 
стратегия за интелектуалната 
собственост, като насърчи 
прехвърлянето на ключови 
технологии в областта на околната 
среда в развиващи се държави, като 
гарантира безплатни и отворени 
лицензи за такива технологии;

Or. en

Изменение 460
Салваторе Де Мео

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a.  призовава Комисията да 
засили защитата от изтичане на 
въглерод, включително за малката и 
средната промишленост, без да се 
нарушава конкуренцията и да 
гарантира, че индустриалното 
производство ще процъфтява в 
Европа и за по-добро използване на 
ЕИБ като „Банка на климата“ на 
Съюза за засилване на устойчивото 
финансиране на публичния и частния 
сектор и подпомагане на 
дружествата в процеса на 
декарбонизация и възможно най-скоро 
да се разгледат механизмите за 
корекция на въглеродните емисии на 
границата, които са съвместими с 
правилата на СТО и с другите 
споразумения на Съюза за свободна 
търговия, като начин за гарантиране 
на конкурентна среда за 
промишлеността на ЕС, 
включително производителите 
надолу по веригата въз основа на 
задълбочени оценки на 
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въздействието; подчертава, че 
подобреният сграден фонд има най-
голям потенциал за постигане на 
целите на ЕС в областта на 
енергетиката и климата и че 
политиката, финансите и 
иновациите/дигитализацията са 
трите ключови фактора за устойчиво 
изградена среда; счита, че за 
увеличаване на потенциала за 
енергийна ефективност на сградите 
ще е необходима интелигентна 
комбинация от стриктно прилагане 
на съществуващите политики, нови 
политически инициативи за 
постепенно премахване на най-
неефективни в енергийно отношение 
сгради, подходящи механизми за 
финансиране и инвестиции в 
иновативни решения;

Or. en

Изменение 461
Антонио Таяни, Салваторе Де Мео, Масимилиано Салини

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. призовава Комисията да засили 
защитата от изтичане на въглерод, 
включително за малката и средната 
промишленост, без да се нарушава 
конкуренцията, и да гарантира, че 
индустриалното производство ще 
процъфтява в Европа и за по-добро 
използване на ЕИБ като „Банка на 
климата“ на Съюза за засилване на 
устойчивото финансиране на 
публичния и частния сектор и 
подпомагане на дружествата в 
процеса на декарбонизация и 
възможно най-скоро да се разгледат 
механизмите за корекция на 
въглеродните емисии на границата, 
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които са съвместими с правилата на 
СТО и с другите споразумения на 
Съюза за свободна търговия, като 
начин за гарантиране на конкурентна 
среда за промишлеността на ЕС, 
включително производителите 
надолу по веригата въз основа на 
задълбочени оценки на 
въздействието; подчертава, че 
подобрения сграден фонд има най-
голям потенциал за постигане на 
целите на ЕС в областта на 
енергетиката и климата и че 
политиката, финансите и 
иновациите/дигитализацията са 
трите ключови фактора за устойчиво 
изградена среда; счита, че за 
увеличаване на потенциала за 
енергийна ефективност на сградите 
ще е необходима интелигентна 
комбинация от стриктно прилагане 
на съществуващите политики, нови 
политически инициативи за 
постепенно премахване на най-
неефективни в енергийно отношение 
сгради, подходящи механизми за 
финансиране и инвестиции в 
иновативни решения;

Or. en

Изменение 462
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Паскал Аримон, Свен Шулце, 
Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Мария Да Граса Карвалю, Ева Майдел, 
Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Перниле Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. призовава Комисията да засили 
защитата от изтичане на въглерод, 
включително за малката и средната 
промишленост, без да се нарушава 
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конкуренцията, и да гарантира, че 
индустриалното производство ще 
процъфтява в Европа и за по-добро 
използване на ЕИБ като „Банка на 
климата“ на Съюза за засилване на 
устойчивото финансиране на 
публичния и частния сектор и 
подпомагане на дружествата в 
процеса на декарбонизация и 
възможно най-скоро да се разгледат 
механизмите за корекция на 
въглеродните емисии на границата, 
които са съвместими с правилата на 
СТО и с другите споразумения на 
Съюза за свободна търговия, като 
начин за гарантиране на конкурентна 
среда за промишлеността на ЕС, 
включително производителите 
надолу по веригата въз основа на 
задълбочени оценки на 
въздействието; подчертава, че 
подобрения сграден фонд има най-
голям потенциал за постигане на 
целите на ЕС в областта на 
енергетиката и климата и че 
политиката, финансите и 
иновациите/дигитализацията са 
трите ключови фактора за устойчиво 
изградена среда; счита, че за 
увеличаване на потенциала за 
енергийна ефективност на сградите 
ще е необходима интелигентна 
комбинация от стриктно прилагане 
на съществуващите политики, нови 
политически инициативи за 
постепенно премахване на най-
неефективни в енергийно отношение 
сгради, подходящи механизми за 
финансиране и инвестиции в 
иновативни решения;

Or. en

Изменение 463
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Дан Ника

Предложение за резолюция
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Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. подчертава голямото значение 
на европейската индустрия за 
благосъстоянието на Европа и 
декарбонизацията; освен това 
подчертава увеличените 
производствени разходи за 
европейската промишленост, 
спазващи високите социални и 
екологични стандарти и допринасящи 
за неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. и засилената 
международна конкуренция, водеща до 
излишък на евтини вносни продукти 
на европейските пазари; в тази връзка 
настоятелно призовава Комисията да 
подобри и поддържа ефективни 
инструменти за предотвратяване на 
въглеродни емисии, като 
същевременно предотврати 
неочакваните печалби, включително 
оценка на необходимостта от 
допълнителни безплатни квоти, 
държавна помощ за компенсиране на 
косвените разходи за електроенергия 
по СТЕ, както и съвместимо със СТО 
коригиране на границите на 
въглеродните емисии; освен това 
призовава Комисията да използва в 
пълна степен своите инструменти за 
търговска защита и защитни мерки и 
да се ангажира изцяло с Парижкото 
споразумение и трудовите стандарти 
на МОТ като предпоставка за 
споразуменията за свободна търговия;

Or. en

Изменение 464
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

15a. призовава Комисията да 
създаде балансирана независима 
обсерватория, съставена от 
съответните експерти и 
заинтересовани страни, включително 
организации на гражданското 
общество, за непрекъснат 
мониторинг на напредъка на 
отделните индустриални сектори 
към постигането на целите в 
областта на климата, по-специално 
целта за нетни нулеви емисии на 
парникови газове, и да съветва 
Комисията относно прилагането на 
устойчивата таксономия на ЕС, 
включително по отношение на 
приоритетна инфраструктура, 
проекти и цели, и да предлага 
коригиращи мерки по основан на 
факти, включващ и прозрачен начин, 
ако емисиите от индустриалния 
сектор се отклоняват от 
установения специфичен път;

Or. en

Изменение 465
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, 
Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Алисия Омс Хинел, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. подчертава значението на 
програма за устойчив растеж, която 
да е водеща в областта на науката и 
иновациите и да насърчава 
икономическото отваряне и 
благоприятстващите иновациите 
пазари; подчертава, че тя следва да се 
основава на цялостен подход, за 
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който е необходимо амбициозно 
съчетание от политики с по-високи 
равнища на инвестиции, включително 
преки чуждестранни инвестиции, в 
научните изследвания и иновациите и 
в обновяването на европейската 
промишленост както в нови 
обещаващи сектори, така и в 
утвърдени сектори;

Or. en

Изменение 466
Ангелика Винциг, Том Берендсен

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. призовава Комисията да 
преоцени и коригира европейското 
законодателство в областта на 
околната среда като Директива за 
ОВОС 2011/92/ЕС, за да осъществи и 
ускори процедурите за одобрение на 
мащабни инфраструктурни проекти, 
необходими за успешно преобразуване 
на енергийния и мобилния сектор; за 
да се осигури последователно 
разработване на политики на 
европейско равнище по отношение на 
новия Зелен пакт.

Or. en

Изменение 467
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15а. припомня, че 
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конкурентоспособността на 
европейската промишленост може да 
бъде подкрепена единствено с 
ефективна инфраструктурна мрежа; 
призовава за политика на дългосрочни 
инвестиции за оборудването и 
обновяването на инфраструктурата, 
както и за намаляване на 
административните пречки, които 
спъват развитието на 
трансевропейските мрежи;

Or. fr

Изменение 468
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. целта за въглероден 
неутралитет изисква последователни 
инвестиции в нашия енергиен сектор. 
Трябва да гарантираме достъпни цени 
на енергетиката за бизнеса и 
потребителите, както и сигурно 
електроснабдяване по всяко време;

Or. en

Изменение 469
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. призовава Съвета да увеличи 
разходите в областта на климата на 
поне 40% от бюджета на ЕС и да 
гарантира, че общите разходи са в 
съответствие с целта за постепенно 
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премахване на преките и косвените 
субсидии за изкопаеми горива;

Or. en

Изменение 470
Исмаил Ертуг

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. призовава Комисията да бъде 
амбициозна в предстоящия Алианс за 
чист водород с акцент върху 
„зеления“ водород от възобновяеми 
източници на енергия;

Or. en

Изменение 471
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 15a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. счита, че подобреният сграден 
фонд има най-голям потенциал за 
постигане на целите на ЕС в 
областта на енергетиката и 
климата;

Or. en

Изменение 472
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Лина Галвес Муньос, Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за резолюция
Параграф 15б (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

15б. подчертава необходимостта 
от значителни количества достъпна, 
сигурна и възобновяеми носители на 
енергия като „зеления“ водород, 
както и съответната 
инфраструктура, за 
декарбонизацията на 
индустриалните процеси; 
следователно подчертава 
необходимостта от интелигентна 
секторна интеграция на 
индустрията и енергийния сектор; 
призовава Комисията и държавите 
членки да подкрепят по-
нататъшното използване на енергия 
от възобновяеми източници, 
съхранение на енергия, електрически 
мрежи и производствени съоръжения 
за „зелен“ водород; освен това 
призовава Комисията да оцени 
готовността на европейската газова 
инфраструктура за използване на 
водород и да разработи пътна карта 
за водорода, включително текущия и 
потенциалния европейски капацитет 
за производство на „зелен“ водород, 
необходимостта от внос на „зелен“ 
водород и ролята на синия водород в 
декарбонизацията като преходна 
молекула към единствената употреба 
на „зелен“ водород;

Or. en

Изменение 473
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 15б (нов)

Предложение за резолюция Изменение
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15б. настоятелно призовава за 
бързото премахване на изкопаемите 
горива и необходимостта от 
създаване на високоефективна и 
енергийна система, напълно основана 
на възобновяеми източници; 
припомня значението на 
осигуряването на енергия от 
възобновяеми източници на глобално 
конкурентни цени за индустриите и 
за тази цел необходимостта от 
подпомагане на масовото 
производство и производство на 
възобновяеми източници на енергия в 
рамките на Съюза, за да се ускори 
развитието и интегрирането на 
възобновяемите мощности в 
енергийния микс и за да се улесни 
електрифицирането на 
промишлеността и, където това не е 
възможно, да се ускори развитието и 
интегрирането на възобновяеми 
мощности в енергийния микс и да се 
улесни електрификацията на 
промишлеността, а където това не е 
възможно, да се въведат водородни 
разтвори на основата на напълно 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 474
Антонио Таяни, Салваторе Де Мео, Масимилиано Салини

Предложение за резолюция
Параграф 15б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15б. счита, че традиционните 
застрахователни инструменти не са 
достатъчни, за да покрият загубите 
от прекъсване на бизнес дейността, 
причинени от пандемия, и че е 
необходимо амбициозно решение за 
целия ЕС, за да се предвидят и 
управляват негативните ефекти от 
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бъдеща пандемия или системна криза 
върху хората, бизнеса и икономиката; 
призовава Комисията да работи за 
създаването на рамка, включваща 
институционални инвеститори, 
държави членки и ЕС, за покриване на 
загубите от прекъсване на бизнеса в 
случай на бъдеща пандемия;

Or. en

Изменение 475
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 15б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15б. подчертава необходимостта да 
се подкрепят интегрирани и 
хармонизирани стимули както за 
циркулярността, така и за чистото 
първично производство и да се 
разгледат нови цели и планове за 
средносрочното и дългосрочното 
преобразуване в съответствие с 
целите на ЕС в областта на климата 
и околната среда до 2030, 2040 и 
2050 г. за улесняване на прехода на 
индустриалните сектори като 
същевременно се вземат предвид 
регионалните особености;

Or. en

Изменение 476
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 15б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15б. призовава Комисията да 
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гарантира, че отраслите с високи 
въглеродни емисии не се ползват от 
субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като 
„Климатична банка“ на Съюза, да 
увеличава финансирането за 
публичния и частния сектор съгласно 
устойчивата таксономия;

Or. en

Изменение 477
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 15в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15в. призовава Комисията да проучи 
редица механизми за защита на 
производителите и работните места 
в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция и да насърчи 
търговските партньори да приемат 
амбициозно законодателство в 
областта на климата и околната 
среда; в тази връзка приветства 
намерението на Комисията да 
приложи съвместим със СТО данък за 
корекцията за въглерода на границата 
и призовава контекстуално 
Комисията да оцени как може да се 
разработи данък върху добавените 
емисии (EAT), който се прилага върху 
крайните продукти, като се 
монетизират емисиите на CO2 от 
техния производствен процес върху 
ДДС;

Or. en

Изменение 478
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Лина Галвес Муньос, Роберт Хайшел



PE653.877v02-00 116/201 AM\1208890BG.docx

BG

Предложение за резолюция
Параграф 15в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15в. подчертава, че 
декарбонизирането на 
производствените процеси трябва да 
бъде жизнеспособен бизнес случай за 
индустрията; отбелязва със 
загриженост, че много вече налични 
чисти технологии и инфраструктури 
за подпомагане, включително 
енергийни, все още не са 
конкурентоспособни на технологиите 
и енергията, които изискват 
въглерод; насърчава Комисията да 
оцени и обмисли нови начини за 
справяне с този проблем като 
въглеродни договори за разлика, 
промишлени цени на енергията и 
квоти за съдържание на чисти и 
рециклирани основни материали в 
крайните продукти;

Or. en

Изменение 479
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15в. призовава Съвета да увеличи 
разходите, свързани с климата от 
бюджета на ЕС, на поне 50% и да 
въведе правно обвързващи защитни 
мерки в съответствие с принципа „да 
не се вреди“ в Регламента за МФР, за 
да се спре финансирането на 
замърсяващи сектори и да се изпълни 
правното задължение на ЕС съгласно 
Парижкото споразумение да приведе в 
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съответствие финансовите потоци 
със своите цели и да премахне 
субсидиите за изкопаеми горива;

Or. en

Изменение 480
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Лина Галвес Муньос, Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за резолюция
Параграф 15г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15г. подчертава особеното значение 
на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
енергоемките индустрии; призовава 
Комисията да разработи стратегия 
за тяхната декарбонизация, както и 
целеви мерки за подкрепа за 
предотвратяване на загубата на 
работни места, изтичането на 
въглерод и закриване на индустрии; в 
тази връзка приветства обявените 
стратегии за чиста стомана и 
устойчиви химикали;

Or. en

Изменение 481
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15г. изисква по-добро използване на 
ЕИБ като „Банката на климата“ на 
Съюза за подобряване на устойчивото 
финансиране чрез прилагане на 
устойчивата таксономия във всички 
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публични и частни сектори; освен 
това призовава Комисията за бързо 
предоставяне на „кафява 
таксономия“ – класификация на 
инвестициите, противоречащи на 
екологичните цели, в съответствие с 
Регламента за таксономията;

Or. en

Изменение 482
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан 
Ника

Предложение за резолюция
Параграф 15д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15д. подчертава значението на 
държавната помощ за подкрепа на 
индустрията по време на 
декарбонизацията и 
дигитализацията; в тази връзка 
приветства преразглеждането на 
насоките за държавна помощ, обявено 
за 2021 г.; счита, че за 
преразглеждането Комисията следва 
да има предвид нарушенията на 
глобално равнище и че ЕС трябва да 
остане конкурентен на държавите, 
които гарантират своята 
конкурентоспособност чрез големи 
суми на държавно финансиране; 
насърчава Комисията да изясни при 
преразглеждането на условията за 
ВПОИ, включително за проекти за 
промишлеността и енергийния 
преход в нови и съществуващи 
предприятия;

Or. en

Изменение 483
Михаел Блос
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15д. счита, че всички 
съществуващи мерки по отношение 
на изместването на въглеродни 
емисии следва да бъдат заменени с 
политики и инструменти, които 
интернализират всички разходи, 
свързани с емисиите на парникови 
газове; във връзка с това приветства 
ангажимента на Комисията да 
създаде съвместим със СТО 
механизъм за корекция на въглерода на 
границата като част от по-широка 
стратегия за конкурентоспособна 
декарбонизирана икономика на ЕС, 
която поддържа целите на ЕС в 
областта на климата, като 
същевременно осигурява равни условия 
в международната търговия; 
подчертава, че това следва да бъде 
алтернатива на, а не да допълва 
съществуващите мерки по СТЕ;

Or. en

Изменение 484
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Елеонора Еви, Марк Ботенга

Предложение за резолюция
Параграф 15e (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15е. призовава за специален поток 
на финансиране за енергийно 
обновяване на сгради, за да се насърчи 
планираното „цялостно 
модернизиране“ чрез необходимите 
финансови средства съгласно плана за 
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възстановяване; подчертава, че в 
предстоящото предложение за 
цялостно модернизиране и 
задължението на държавите членки 
да определят дългосрочни стратегии 
за постигане на декарбонизиран 
сграден фонд с висока енергийна 
ефективност, като първият принцип 
за енергийна ефективност следва да 
бъде изцяло приоритизиран и по този 
начин да ускори основното саниране и 
подмяната на изкопаеми горива и 
неефективни системи за отопление и 
охлаждане; подчертава, че 
интегрираните програми за основно 
саниране, обхващащи цели комуни или 
райони, могат да бъдат разгърнати с 
по-ниска цена и с по-висока скорост, 
ако са организирани по модел, по-
специално благодарение на икономия 
от мащаб, 3D технологии и готови 
материали; посочва факта, че МСП 
допринасят за 70% от добавената 
стойност в строителния сектор и 
дават работа на над 90% от 
работниците;

Or. en

Изменение 485
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Роберт Хайшел, Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 15e (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15е. подчертава необходимостта да 
се включат максимално 
служителите в европейската 
индустрия в двойния преход; освен 
това подчертава необходимостта от 
нови умения за по-висока степен на 
декарбонизация и дигитализация; в 
тази връзка приветства 
обновяването на европейската 
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програма за умения; насърчава 
Комисията да осъществи диалог с 
гражданите и синдикатите в 
техните политически процеси по 
отношение на индустриалния преход; 
счита, че Европейският пакт за 
климата е важна стъпка в тази 
посока и счита, че такъв пакт би 
могъл да бъде създаден и за бъдещето 
на европейската промишленост;

Or. en

Изменение 486
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
Марк Ботенга

Предложение за резолюция
Параграф 15ж (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15ж. подчертава необходимостта 
от специален фонд за обновяване на 
сгради на равнище ЕС, оправомощен с 
бюджетни и човешки ресурси за 
предоставяне на техническа помощ за 
работа и подпомагане на 
националните партньори; да се 
увеличи дълбочината и скоростта на 
модернизация в Европа, като по този 
начин се защитят и създадат 
работни места в строителната 
индустрия и се ускори поемането на 
иновации във веригата на стойности 
за модернизацията на сградите;

Or. en

Изменение 487
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Елеонора Еви
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Предложение за резолюция
Параграф 15з (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15з. отново заявява, че 
възобновяемите отрасли следва да 
играят основна роля в етапа на 
възстановяване чрез създаване на 
нови, местни и екологични работни 
места в сектора надолу по веригата 
(разработване на проекти, монтаж и 
др.) и стимулиране на 
производството на оборудване, по-
специално вятърна и слънчева 
енергия; призовава Комисията да 
представи общоевропейска програма 
за слънчев покрив за 75 милиона до 
2030 г. като част от предстоящата 
цялостна модернизация, включително 
задължителни слънчеви инсталации 
в обществените сгради; подчертава, 
че предстоящите програми за 
възстановяване трябва да 
предоставят безвъзмездни средства, 
заеми, данъчни стимули за МСП, 
търговски и промишлени сгради, 
които да инвестират в снабдяване и 
съхранение на слънчева енергия, да 
премахнат националните бариери за 
слънчевите покриви, както и 
споразуменията за изкупуване на 
енергия от възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 488
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 15и (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15и. посочва факта, че енергийната 
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ефективност, енергоспестяването и 
технологиите за енергия от 
възобновяеми източници са 
задължителни за успешния преход 
към икономика с нетни нулеви емисии 
на парникови газове; подчертава, че 
във всички сектори на икономиката е 
необходимо мащабно разгръщане на 
икономически ефективни 
възобновяеми енергийни мощности; 
признава, че ЕС притежава 40% от 
патентите за енергия от 
възобновяеми източници в световен 
мащаб, като има предвид, че следва да 
остане лидер в революционните 
технологии за възобновяеми 
източници; подчертава, 
следователно, необходимостта от 
разработване на стабилна 
индустриална политика за 
възобновяеми източници на енергия, 
която да обхване както политиките 
на предлагането, така и на 
търсенето, и да даде възможност за 
„интегриране на възобновяеми 
сектори – е от решаващо значение за 
гарантиране на дългосрочната 
сигурност на Европа в енергийните 
доставки, технологичното лидерство 
и стратегическата автономия; 
настоятелно призовава технологиите 
за енергия от възобновяеми 
източници да бъдат признати като 
ключова верига за стратегическа 
стойност, съответно ключова 
индустриална екосистема, и да 
отговарят на условията за 
финансиране от механизма за 
стратегически инвестиции и да 
бъдат адекватно представени на 
предстоящия индустриален форум;

Or. en

Изменение 489
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за резолюция
Параграф 15й (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15й. посочва факта, че 
производственото отопление и 
охлаждане остават една от най-
значимите енергийни нужди в 
индустриалния сектор; подчертава, 
че за да се ускорят усилията за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в промишлеността, 
потенциалът за енергийна 
ефективност в промишленото 
отопление и охлаждане трябва да 
бъде напълно използван, с увеличена 
електрификация на възобновяеми 
източници на енергия, термопомпи, 
по-добро използване на промишлени 
клъстери и симбиози, предлагащи 
значителни потенциали за 
намаляване в много отрасли, 
включително текстилния, 
химическия, хранително-вкусовата 
промишленост и машинния; изисква 
да се даде приоритет на иновациите в 
нискотемпературните процеси в 
пилотни и научноизследователски и 
развойни фондове;

Or. en

Изменение 490
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15к (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15 к. призовава Комисията да 
разработи европейска стратегия за 
износ за ресурсно- и 
енергийноефективни технологии;
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Or. en

Изменение 491
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15л (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15л. подчертава необходимостта 
от изграждането на основите на 
европейската индустрия за 
мобилност с нулеви емисии, която е в 
състояние да отговори на 
нарастващото търсене на 
алтернативи на буталните 
двигатели и инфраструктура за 
зареждане както за автомобили, 
микробуси, автобуси и камиони, но 
също така и да увеличи доставките за 
железопътния транспорт и сектора 
на обществения транспорт с нулеви 
емисии; подчертава, че това ще 
трябва да бъде придружено от 
програми за преквалифициране, 
предоставящи нови възможности за 
кариера на работниците, напускащи 
транспортния сектор, базиран на 
изкопаеми горива;

Or. en

Изменение 492
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 15м (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15м. настоява за електрифициране 
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на базата на възобновяеми източници 
на енергия като рентабилно и 
технически осъществимо средство за 
преминаване към енергия от 
възобновяеми източници и 
постепенно премахване на 
изкопаемите горива допълва първите 
принципи за ефективност основен 
двигател на индустриалната 
трансформация; признава, че там, 
където това не е възможно, като 
например за декарбонизацията на 
някои ключови енергоемки отрасли, 
като например в стоманодобивния, 
циментовия или химическия сектор, 
„зеленият“ водород може да играе 
роля в подпомагането им за 
намаляване на производствените им 
емисии, при условие че е изцяло 
базиран на възобновяеми източници 
на енергия; признава, че в момента 
производството на водород е скъпо, а 
ресурсите са ограничени; изразява 
силна загриженост поради факта, че 
днес 95% от производството на 
водород се основава на изкопаеми 
горива; подчертава следователно, че 
европейската индустриална 
политика трябва да насърчи 
максималното производство на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, повече изследователски и 
пилотни проекти за ново поколение 
от 100% водородни активи на базата 
на възобновяеми източници на 
енергия (например електрически 
пещи), както и електролизатори, 
ключова технология за ЕС, която 
може да покаже технологично 
лидерство; подчертава, че поради 
огромните количества енергия, 
необходими за неговото производство, 
използването на водород следва да 
бъде насочено към секторите, в които 
директната електрификация не е 
възможна по технологични или 
икономически причини;
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Or. en

Изменение 493
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 15н (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15н. отбелязва, че поради недостиг 
на ресурси, липса на капацитет за 
съхранение, нерешени проблеми, като 
например високите разходни цени, 
енергийните санкции и свързаните с 
околната среда рискове, улавянето и 
съхранението на въглероден диоксид 
(CCS) не е решение, ако ЕС желае да 
развива с бързи темпове производство 
на енергия от възобновяеми 
източници и енергийно ефективна 
икономика в съответствие с целите 
на ЕС в областта на климата;

Or. en

Изменение 494
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15о (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15о. призовава Комисията да обърне 
достатъчно внимание на културните 
и творческите сектори по време на 
възстановяването; припомня, че те 
бяха сред най-тежко засегнатите от 
кризата, но обикновено са европейски 
стратегически актив и значителен 
доставчик на икономически растеж и 
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работни места, като допринасят за 
5,3% от БВП на ЕС и в които 
работят пряко или косвено повече от 
12 милиона европейци;

Or. en

Изменение 495
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15п (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15п. призовава Комисията, когато 
представя устойчивата химическа 
стратегия за оценка на пътищата за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове за химическия сектор;

Or. en

Изменение 496
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 15р (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15р. подкрепя плановете на 
Комисията за законодателни 
предложения за осигуряване на 
безопасна, кръгова и устойчива верига 
на стойността на батериите за 
всички батерии и очаква това 
предложение да включва мерки за 
екодизайн, цели за повторна употреба 
и рециклиране и устойчиво, 
включително социално и екологично 
отговорно снабдяване; подчертава 
необходимостта от създаване на 
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силен и устойчив клъстер за батерии 
и съхранение в Европа;

Or. en

Изменение 497
Маргарита де ла Пиза Карион

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта 
от справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане 
на амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното 
финансиране на този инструмент, 
включително допълнителните 
бюджетни средства, ще бъде ключов 
елемент за успешното прилагане на 
Европейския зелен пакт;

заличава се

Or. en

Изменение 498
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 

16. подчертава необходимостта от 
справедлив и приобщаващ преход и 
необходимостта от справяне със 
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справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното 
финансиране на този инструмент, 
включително допълнителните 
бюджетни средства, ще бъде ключов 
елемент за успешното прилагане на 
Европейския зелен пакт;

социалните и икономическите 
неравенства извън 
преквалифицирането и работните 
места в нови икономически сектори; 
счита, че един добре проектиран 
Механизъм за справедлив преход 
(JTM), включително Фонд за 
справедлив преход, е важен инструмент 
за улесняване на този преход, 
предоставяне на възможности за 
регионите на преход и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата; настоява, че JTM следва да 
изключва всякакви инвестиции във 
изкопаеми горива, а средствата 
следва да се предоставят само когато 
е одобрен ефективен и обвързващ план 
за прекратяване на използването на 
изкопаемите горива, в съответствие 
с целта за ограничаване на 
глобалното повишаване на 
температурата до 1,5 над 
прединдустриалните нива на 
равнището на държавите членки; 
подчертава, че за да се гарантира по-
приобщаващ преход, е необходимо да 
се включи участието на всички 
местни заинтересовани страни, 
включително представители на 
гражданското общество и на 
общността в подготовката и 
прилагането на плановете за 
справедлив преход;

Or. en

Изменение 499
Роберт Хайшел, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Мохамед Шахим, Карлуш 
Зориню

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 

16. подчертава необходимостта от 
подкрепа за справедлив преход, за да се 
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добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

гарантира, че никой не е оставен на 
заден план, и счита, че един добре 
проектиран Механизъм за справедлив 
преход, включително Фонд за 
справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, за да се гарантира по-
приобщаващ преход, е необходимо да 
се включи участието на всички 
местни заинтересовани страни, 
включително представители на 
гражданското общество и на 
общността в етапа на проектиране 
на плановете за справедлив преход, 
JTM следва също да изключи всякакви 
инвестиции във изкопаеми горива 
(включително природен газ и всички 
газове, извлечени от изкопаеми 
горива); същевременно се предприемат 
мерки във връзка с въздействието в 
социалната сфера; подчертава, че 
стабилното финансиране на този 
инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 500
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Евжен Тошеновски, Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек 
Сариуш-Волски, Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 

16. подчертава необходимостта от 
справедлив енергиен преход и счита, че 
един добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, по-конкретно Фонд 
за справедлив преход, заедно с други 
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икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

механизми за подпомагане, като 
фонда за модернизации и „средствата 
за солидарност“ съгласно 
Директивата за СТЕ на ЕС, които 
следва да бъдат увеличени 
пропорционално на новата цел за 
намаляване на емисиите до 2030 г. ще 
бъде важен инструмент за улесняване на 
прехода и за постигане на амбициозните 
цели в областта на климата, като 
същевременно се предприемат мерки 
във връзка с въздействието върху 
икономическата, социалната и 
енергийната сигурност; подчертава, че 
стабилното финансиране на този 
инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства и 
приспособени решения, прилагани от 
държавите членки, отразяващи 
техните национални и регионални 
различия, ще бъде ключов елемент за 
успешното прилагане на политиката 
на ЕС в областта на климата и 
енергетиката;

Or. en

Изменение 501
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 

16. подчертава необходимостта от 
справедлив, приобщаващ и социално 
приемлив преход, който не оставя 
никого назад, и счита, че един добре 
проектиран Механизъм за справедлив 
преход, включително Фонд за 
справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 



AM\1208890BG.docx 133/201 PE653.877v02-00

BG

на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

въздействието в социалната сфера; в 
тази връзка подчертава, че при 
разработването на плановете за 
справедлив преход трябва да се 
осигури процес на приобщаващо 
участие на различни местни 
заинтересовани страни; освен това 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства и 
изключването на всички инвестиции в 
изкопаеми горива (включително 
природен газ и всички газове, 
извличани от изкопаеми горива), ще 
бъдат ключови елементи за 
успешното прилагане на Европейския 
зелен пакт;

Or. en

Изменение 502
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Карло 
Календа

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
значителни допълнителните бюджетни 
средства, ще бъде ключов елемент за 
успешното прилагане на Европейския 
зелен пакт; отбелязва обаче, че 
механизмът за справедлив преход сам 
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по себе си няма да осигури 
достатъчно средства за успешен 
преход, който да не остави никого 
назад; следователно настоятелно 
насърчава Комисията и държавите 
членки да осигурят допълнителни 
средства за финансиране;

Or. en

Изменение 503
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Мартина Длабайова, Исаскун Билбао 
Барандика, Никола Данти, Фабиен Келер, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
целите за неутралност по отношение 
на климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства и 
справедливото разпределение на 
финансовата подкрепа между най-
засегнатите региони, ще бъде ключов 
елемент за успешното прилагане на 
Европейския зелен пакт; в тази връзка 
приветства преоценката на Фонда за 
справедлив преход в рамката на Next 
Generation на ЕС;

Or. en
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Изменение 504
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт; 
подчертава ролята на социалния 
диалог и значението на активното 
участие на всички социални 
партньори в оценката на 
въздействието на прехода върху 
обществото;

Or. en

Изменение 505
Николас Гонсалес Касарес, Адриана Малдонадо Лопес, Карлуш Зориню, 
Цветелина Пенкова, Алисия Омс Хинел, Лина Галвес Муньос, Джозиан Кутаяр, 
Мария Мануел Лейтао Маркеш

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
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за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че инвестициите в чисти 
технологии имат ключова роля в това 
отношение в подкрепа на 
дългосрочното икономическо 
развитие на регионалните 
икономики; подчертава, че стабилното 
финансиране на този инструмент, 
включително допълнителните 
бюджетни средства, ще бъде ключов 
елемент за успешното прилагане на 
Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 506
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително 
специален фонд за преход, 
представлява важен икономически 
инструмент за улесняване на прехода и 
за постигане на амбициозните цели в 
областта на климата, като 
същевременно се предприемат мерки 
във връзка с въздействието в социалната 
сфера; подчертава, че стабилното 
финансиране на този инструмент, 
включително допълнителните 
бюджетни средства, ще бъде ключов 
елемент за успешното прилагане на 
Европейския зелен пакт; приветства в 
това отношение подновената роля на 
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Фонда за справедлив преход в рамките 
на инструмента Next Generation EU;

Or. fr

Изменение 507
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, ще 
бъде ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни средства, 
като финансова или хармонизирана 
минимална ефективна данъчна 
ставка от 25% за големите 
мултинационални компании, ще бъде 
ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 508
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 16
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Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане 
на амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 
допълнителните бюджетни 
средства, ще бъде ключов елемент за 
успешното прилагане на Европейския 
зелен пакт;

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за избягване 
на загубата на работни места и 
запазване на териториалната 
икономическа конкурентоспособност; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент ще бъде ключов 
елемент за успешното му прилагане;

Or. en

Изменение 509
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Свен Шулце, Пилар дел Кастильо Вера, Хена 
Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, 
Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон Кели

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
амбициозните цели в областта на 
климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
подчертава, че стабилното финансиране 
на този инструмент, включително 

16. подчертава необходимостта от 
справедлив преход и счита, че един 
добре проектиран Механизъм за 
справедлив преход, включително Фонд 
за справедлив преход, ще бъде важен 
икономически инструмент за 
улесняване на прехода и за постигане на 
целите за неутралност по отношение 
на климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с 
въздействието в социалната сфера; 
приветства предложението от 
40 милиарда като стабилно 
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допълнителните бюджетни 
средства, ще бъде ключов елемент за 
успешното прилагане на Европейския 
зелен пакт;

финансиране на този инструмент като 
ключов елемент за успешното 
прилагане на Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 510
Ангелика Винциг, Том Берендсен

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. припомня, че в заключенията 
на Европейския съвет относно 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт и съдържанието на 
настоящото съобщение определят 
интензивно въглеродните сектори и 
енергоемките индустрии като 
необходими за доставките на ключови 
вериги на стойността и следователно 
трябва да се въведе благоприятна 
рамка, която да позволява тяхното 
преобразуване, което означава 
постигане на неутралност по 
отношение на емисиите на CO2 чрез 
интегрирана еволюция, а не 
преструктуриране. Заключенията на 
Европейския съвет, заедно със 
съобщението относно Зеления пакт, 
допълнително определят редица 
мерки, които, ако са специално 
разработени за енергоемките 
индустрии и се прилагат като цяло, 
биха допринесли значително за 
постигането на тази цел. Тези 
специални мерки следва да бъдат 
комбинирани в „Пакет за 
трансформация на енергоемки 
индустрии“, който да бъде включен 
във всички инициативи и 
законодателство за прилагане на 
Зеления пакт и Плана за 
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възстановяване;

Or. en

Изменение 511
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Паскал Ариман, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, 
Мария Спираки, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. призовава Комисията да 
разработи „калкулатор на климата в 
ЕС“ (ECC) за материали, продукти и 
услуги, свързани с промишлеността 
на ЕС; подчертава, че ECC следва да 
осигури равни условия за данни, които 
осигуряват ясна и надеждна картина 
на отпечатъка на парникови газове 
(ПГ), свързан с индустриалните 
активи; подчертава, че подобен 
„холистичен подход“ би се отворил за 
положителни влияния на 
поведението на гражданите, 
промишлеността и МСП в ЕС; 
подчертава, че концепцията трябва 
да се основава на принципите на 
кръговата икономика и на жизнения 
цикъл, за да се стимулира търсенето 
на благоприятни за климата стоки, 
„произведени в Европа“, като се 
укрепи конкурентоспособността на 
строителния сектор в ЕС; предлага 
Комисията да използва вече известни 
научни методи при изчисляване на 
емисиите на парникови газове, 
например като черпи вдъхновение от 
своя „Продуктов отпечатък върху 
околната среда“;

Or. en
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Изменение 512
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. подчертава значението на 
регионалното измерение на 
индустриалната политика, тъй като 
икономическите различия между 
регионите продължават да 
съществуват и дори рискуват да се 
задълбочат с въздействието на 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19; за да се справят с упадъка 
на регионите, регионалните планове 
за възстановяване трябва да 
разработят стратегии за устойчиво 
преобразуване и да комбинират 
програми за икономическо съживяване 
с активни програми на пазара на 
труда; призовава Комисията да 
работи в тясно сътрудничество с 
държавите членки, за да се изготвят 
средносрочни и дългосрочни прогнози 
за уменията, изисквани от пазара на 
труда;

Or. en

Изменение 513
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. подчертава необходимостта 
от увеличаване на разходите за 
научни изследвания, развитие и 
иновации като ключов елемент за 
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постигане на двойни преходи, 
подобряване на стратегическата 
автономия и увеличаване на 
дългосрочната 
конкурентоспособност; призовава 
държавите членки да спазят 
ангажимента си да инвестират 3% 
от БВП за научни изследвания и 
иновации; подчертава ролята на 
основните способстващи технологии 
в изграждането на ключови 
технологични мощности в целия ЕС;

Or. en

Изменение 514
Мария Спираки, Том Берендсен, Франсоа-Ксавие Белами, Ева Майдел

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. призовава Комисията да засили 
допълнително производството на 
нисковъглеродни емисии в Европа в 
енергоемките индустрии (например 
химикали, стомана, цимент, цветни 
метали), като същевременно се 
стреми към прилагането на втори 
план за действие относно кръговата 
икономика, за да помогне за 
изместване на вноса от регионите с 
високи въглеродни емисии и 
стимулиране на по-високо цели в 
областта на климата от световните 
търговски партньори на ЕС;

Or. en

Изменение 515
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

16a. new paragraph. подчертава 
значението на регионалното 
измерение на индустриалната 
политика. Вече трайните различия 
между регионите рискуват да се 
задълбочат поради извънредното 
положение във връзка с COVID-19. 
Регионалните планове за 
преустройство трябва да очертаят 
стратегиите за преобразуване, 
съчетавайки програми за 
икономическо съживяване с активни 
програми на пазара на труда;

Or. en

Изменение 516
Мария Спираки, Том Берендсен

Предложение за резолюция
Параграф 16б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16б. счита, че развитието на 
подходяща мрежа за транспортиране 
на водород и CO2 ще играе ключова 
роля за успешното декарбонизиране 
на енергоемките индустрии; 
призовава Комисията задълбочено да 
оцени енергийните нужди на 
индустрията в предстоящите си 
инициативи за интеграция в сектора 
и преразглеждането на регламента за 
TEN-E;

Or. en

Изменение 517
Мария Спираки, Том Берендсен, Франсоа-Ксавие Белами, Ева Майдел

Предложение за резолюция
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Параграф 16в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16в. счита, че ЕС следва да 
насърчава изцяло кръгов подход и 
подход, основан на жизнения цикъл, 
по отношение на индустриалната 
декарбонизация, включително както 
използването по време на 
производство, така и края на 
жизнения му цикъл до неговото 
рециклиране; призовава Комисията да 
следва този подход при 
разработването на политики;

Or. en

Изменение 518
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Свен Шулце, Хилдегард 
Бентеле, Пилар дел Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса 
Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, 
Йежи Бузек, Шон Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. подчертава необходимостта 
от увеличаване на разходите за 
научни изследвания, развитие и 
иновации като ключов елемент за 
постигане на двойни преходи, 
подобряване на стратегическата 
автономия и увеличаване на 
дългосрочната 
конкурентоспособност; призовава 
държавите членки да спазят 
ангажимента си за достигане на 3% 
от БВП за научноизследователска и 
развойна дейност; подчертава ролята 
на основните способстващи 
технологии в изграждането на 
ключови технологични мощности в 
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целия ЕС; припомня на Комисията, че 
много от технологиите, които ни 
трябват за продължаване на 
декарбонизацията и 
дигитализацията, ще се разработват 
тепърва; призовава Комисията да 
адаптира „Хоризонт Европа“ и своята 
промишлена стратегия към 
разработването, увеличаването и 
пускането на пазара на революционни 
технологии в Съюза чрез предоставяне 
на рисково финансиране за технологии 
на ранен етап и чрез разработване на 
вериги за създаване на стойност на 
ранен етап в подкрепа на появяващи се 
за първи път и с търговски мащаб 
технологии и продукти, включително 
за енергийния преход; счита, че за 
устойчива, подходяща за бъдещата 
европейска промишленост, 
отрасловата стратегия следва да 
включва цялата верига на доставки, 
по-специално ключовите технологии 
и материали, необходими за 
осъществяване на енергийния преход;

Or. en

Изменение 519
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
на принципите на ресурсната и 
енергийната ефективност и 
съответно да насърчи увеличаването и 
пускането на пазара на екологично 
устойчиви революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на финансови 
инструменти за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
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продукти; подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата, кръгови, с 
нулеви емисии и възобновяеми 
технологии, процеси и продукти; в тази 
връзка подчертава значението на 
справедливото разпределение на тези 
финансови ресурси не само между 
държавите, но и в техните региони, 
особено тези с нисък процент на 
индустриализация и иновации;

Or. en

Изменение 520
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти; припомня на Комисията, че 
много от технологиите, които ни 
трябват за продължаване на 
декарбонизацията и 
дигитализацията, ще се разработват 
тепърва; призовава Комисията да 
адаптира „Хоризонт Европа“ и 
индустриалната стратегия към 
развитието, мащабирането и 
комерсиализацията на пробивните 
технологии в Съюза.

Or. en



AM\1208890BG.docx 147/201 PE653.877v02-00

BG

Изменение 521
Йенс Гайер, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Николас Гонсалес 
Касарес, Дан Ника

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза, за да се преодолее разликата 
между иновациите и внедряването на 
пазара, чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап, демонстрационни проекти и 
чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти; насърчава Комисията и 
държавите членки да разработят 
обслужване на едно гише с облекчена 
информация за възможностите за 
финансиране на промишлени 
демонстрационни проекти за 
революционни технологии;

Or. en

Изменение 522
Нилс Фулсанг, Николас Гонсалес Касарес, Карлуш Зориню, Мохамед Шахим, 
Лина Галвес Муньос

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
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пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти; счита, че европейската 
индустриална стратегия следва да 
предоставя рамка и цели за 
придвижване към „зелена“ и цифрова 
икономика, на която индустрията 
може да разчита, когато планира 
инвестициите си;

Or. en

Изменение 523
Роберт Хайшел, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Мохамед Шахим, Лукаш Кохут, 
Нилс Фулсанг

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти; счита, че рисковото 
финансиране следва да се използва и за 
подпомагане на инвестициите на ЕС в 
проекти за енергия от възобновяеми 
източници, които разполагат с 
оборудване, произведено от ЕС в 
трети държави;

Or. en
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Изменение 524
Гжегож Тобишовски
от името на групата ECR
Зджислав Краснодембски, Евжен Тошеновски, Беата Шидло, Елжбета Крук, Яцек 
Сариуш-Волски, Пиетро Фиоки, Изабела-Хелена Клоц, Маргарита де ла Писа 
Карион

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти и подпомагане за 
развитието на 
научноизследователската 
инфраструктура, особено в тези 
държави членки, които се нуждаят 
от някои подобрения в това 
отношение;

Or. en

Изменение 525
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 

17. призовава Комисията да 
съсредоточи своята промишлена 
стратегия предимно върху ресурсната 
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пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

и енергийната ефективност и 
съответно да насърчи увеличаването и 
пускането на пазара на екологично 
устойчиви революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и да разработи вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата, с нулеви емисии 
и кръгови технологии, продукти, 
процеси и услуги;

Or. en

Изменение 526
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата и възобновяеми 
технологии и продукти, по-специално 
чрез новия Механизъм за 
стратегически инвестиции;

Or. en

Изменение 527
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
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Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии, 
продукти и дигитални услуги;

Or. en

Изменение 528
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, Сандра 
Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап 
в подкрепа на появяващи се за първи 
път и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването на революционни 
технологии в Съюза чрез предоставяне 
на висококачествени публични 
политики за научни изследвания и 
развитие в подкрепа както на 
медицински, така и на неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

Or. en

Изменение 529
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Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата и възобновяеми 
технологии и продукти;

Or. en

Изменение 530
Алдо Патричело

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на финансови 
инструменти за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата и възобновяеми 
технологии и продукти.

Or. en
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Изменение 531
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за технологии на ранен 
етап и чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

17. призовава Комисията да 
адаптира своята промишлена стратегия 
към увеличаването и пускането на 
пазара на революционни технологии в 
Съюза чрез предоставяне на рисково 
финансиране за тях на ранен етап и 
чрез разработване на вериги за 
създаване на стойност на ранен етап в 
подкрепа на появяващи се за първи път 
и с търговски мащаб неутрални по 
отношение на климата технологии и 
продукти;

Or. fr

Изменение 532
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури 
Пекаринен, Валери Айе, Мартина Длабайова, Исаскун Билбао Барандика, Никола 
Данти, Фабиен Келер, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост може да 
бъде подкрепена само от ефективна 
инфраструктурна мрежа; призовава 
за дългосрочна инвестиционна 
политика за оборудване и обновяване 
на инфраструктурата и за 
намаляване на административните 
бариери, които възпрепятстват 
развитието на трансевропейските 
мрежи; призовава за допълнително 
финансиране за Механизма за 
свързване на Европа с цел увеличаване 
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на инвестициите в електрическа 
инфраструктура, взаимни връзки, 
дигитализация и интелигентни 
мрежи; подчертава необходимостта 
от ускоряване на екологичните 
проекти от общ интерес и 
преразглеждане на регламента за 
трансевропейските енергийни мрежи 
(TEN-E) възможно най-скоро. По-
специално, при очакваното 
преразглеждане на TEN-E, Комисията 
следва да признае инвестициите в 
реновиране на сгради, включително 
обществени сгради, като проект от 
общ интерес;

Or. en

Изменение 533
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a. призовава Комисията да 
гарантира хармонизиран подход за 
целия ЕС за държавите членки за 
стимулиране и подпомагане на 
инвестициите в производствени 
процеси с нулеви емисии, специфични 
за технологичните схеми, достъпни 
за индустриални участници от 
различни сектори, които да бъдат 
предоставени по открит и прозрачен 
начин, за да се задействат 
инвестиции, когато очакваните 
периоди на изплащане надхвърлят 
индустриалните стандарти и които 
не могат да бъдат възстановени от 
пазарите или не могат да бъдат 
предадени по веригата на 
стойността; подчертава, че такива 
инструменти не пречат на 
държавната помощ и са условни за 
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дружествата при приемане на 
надежден план за намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
нулева нетна стойност;

Or. en

Изменение 534
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 17а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17а. призовава Комисията да 
възобнови и осъвремени идеите, 
залегнали в Законодателния акт за 
малкия бизнес в Европа, чрез 
инициативи, насочени по-специално 
към подкрепа на микро- и малките 
предприятия, които представляват 
над 99% от производствената сила на 
Европа. Така наречените  
„универсални“ инициативи за МСП не 
благоприятстват подходящия подход 
към микро- и МСП и разширяването 
на много мерки до средни ограничения 
допълнително подчерта тази 
празнина. Подкрепата за микро- и 
МСП трябва да се основава и върху 
помощта за така наречените 
„постепенни иновации“, 
функционални за квалификацията на 
този тип предприятия;

Or. it

Изменение 535
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

17a. призовава Комисията да 
възстанови духа на Законодателния 
акт за малкия бизнес като го обнови и 
чрез инициативи, насочени по-
специално към подкрепа на микро и 
малките предприятия, които 
осигуряват над 99% от европейския 
производствен капацитет; изразява 
загриженост, че универсалните 
инициативи за МСП не 
благоприятстват нито 
микропредприятията, нито МСП, 
докато разширяването на много от 
тези мерки до средната граница 
допълнително подчерта тази 
разлика; подчертава, че подкрепата 
за микропредприятията и МСП 
трябва също да дойде чрез засилване 
на постепенните иновации;

Or. en

Изменение 536
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a. призовава Комисията да 
възвърне и обнови духа на 
Законодателния акт за малкия бизнес 
чрез инициативи, насочени към 
подкрепа най-вече за микро и малките 
предприятия, тъй като често 
универсалните мерки не осигуряват 
подходящ подход за микро и МСП; 
счита, че ще трябва да се 
предприемат ad hoc мерки за 
подпомагане на МСП, като се 
избягват бюрократични пречки, като 
се гарантира, че необходимата 
ликвидност достига до компаниите 
чрез ефективни и достъпни 
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инструменти, характеризиращи се с 
бързи, гъвкави и подходящи за МСП 
процедури;

Or. en

Изменение 537
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 17б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17б. призовава Комисията да 
разгледа „въглеродните договори за 
разлика“ (CCD), които ще бъдат 
сключени след конкурентен тръжен 
процес и които биха гарантирали 
възстановяването на разликата 
между текущата цена на CO2 и 
реалните разходи за избягване на CO2, 
които дружествата натрупват като 
резултат от инвестиции в нови 
процеси и технологии; призовава 
Комисията да определи 
технологичните показатели, които 
проектите трябва да 
удовлетворяват, за да се считат за 
съвместими с цел за нетни нулеви 
емисии на парникови газове; счита, че 
произтичащите от това разходи на 
въглеродните договори за разлика биха 
могли да бъдат повторно 
финансирани чрез принос в областта 
на климата, който се добавя към 
свързаните с тях продукти в 
индустрията, които се прилагат 
както за вътрешни, така и за вносни 
продукти, за да се гарантира 
справедливо разпределение на 
разходите и да се гарантира, че 
инвестициите в технологии без 
парникови газове се изплащат 
незабавно и се избягват 
краткосрочните конкурентни 
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недостатъци в сравнение със 
държавите без съответно 
ценообразуване на CO2;

Or. en

Изменение 538
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури 
Пекаринен, Валери Айе, Пиер Карлескинд, Мартина Длабайова, Исаскун Билбао 
Барандика, Никола Данти, Фабиен Келер, Силви Брюне, Барт Гротхейс, Андрус 
Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 17б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17б. подчертава необходимостта 
от подкрепа на производството на 
батерии и рециклирането на метали 
в Европа; подчертава 
необходимостта да се гарантира, че 
индустриалната стратегия ще бъде 
приведена в съответствие с 
предстоящата инициатива на 
Комисията относно батериите;

Or. en

Изменение 539
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Мартина Длабайова, Исаскун Билбао 
Барандика, Никола Данти, Фредрик Федерлей, Фабиен Келер, Силви Брюне, Барт 
Гротхейс, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да 
бъдат цифровизирани промишлените 
отрасли на Съюза, включително 
традиционните сектори; призовава 
Комисията да инвестира, наред с 

18. счита, че Съюзът изисква 
новаторска индустриална стратегия, 
която ускорява цифровизацията на 
нашитепромишлените отрасли и МСП, 
включително традиционните сектори, 
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другото, в икономиката, основана на 
данни, в изкуствения интелект, 
интелигентното производство, 
мобилността и устойчивите и сигурни 
мрежи с много висока скорост; във 
връзка с това приканва Комисията да 
направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

засилва индустриалния капацитет на 
ЕС в критични цифрови 
инфраструктури и укрепва единния 
цифров пазар и пазара на данни; 
счита, че Съюзът трябва да подкрепя 
предприятията в автоматизацията 
и цифровизацията на тяхното ноу-
хау и обучението и инвестициите в 
цифрово оборудване (хардуер и 
софтуер) за бизнеса; подчертава 
значението на програмата „Цифрова 
Европа“ за подобряване на цифровите 
възможности на МСП и ускоряване на 
приемането на благоприятни и 
нововъзникващи технологии в 
индустриите; насърчава създаването 
на центрове за цифрови иновации в 
целия ЕС; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността, 
суперкомпютрите, облака, 
квантовата технология, устойчивите 
и високоскоростни 5G и 6G мрежи, 
блоковата верига, роботиката, 
батериите и сателитния интернет; 
следователно във връзка с това 
приканва държавите членки и 
Комисията да осигурят своевременно 
прилагане на съответните ключови 
мерки, препоръчани в 
инструментариума за 5G 
киберсигурност, и по-специално да 
прилагат, когато е уместно, 
съответните ограничения за 
високорискови доставчици за ключови 
активи, определени като критични и 
чувствителни към координираните 
оценки на риска от ЕС и да направи 
оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
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развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие и 
призовава тези фондове да имат по-
силен фокус върху научните 
изследвания и иновациите и да бъдат 
по-добре свързани с „Хоризонт 
Европа“ и програмата „Цифрова 
Европа“;

Or. en

Изменение 540
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Паскал Ариман, Свен Шулце, 
Хилдегард Бентеле, Пилар дел Кастильо Вера, Сара Скитедал, Хена Виркунен, 
Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, Мария Спираки, 
Йежи Бузек, Шон Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи 
оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми 
за данъчен кредит, които биха могли 
да допълват или да заменят 
традиционните схеми за отпускане 
„при поискване“ на безвъзмездна 
помощ/подкрепа, основана на тръжни 
процедури, особено за МСП; подчертава 
значението на Европейския фонд за 

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори чрез ускоряване на 
разпространението на цифрови 
решения; в този контекст 
подчертава решаващата роля на 
културните и творческите 
индустрии; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, „интернета на 
нещата“, квантовите компютри, 
мобилността и устойчивите и сигурни 
мрежи с високоскоростна свързаност 
и 5G мрежите; подчертава 
решаващата роля, която трябва да 
играят индустриалните 
инструменти в рамките на 
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регионално развитие (ЕФРР) и на 
Кохезионния фонд за подпомагане на 
създаването на работни места, 
конкурентоспособността на 
предприятията, икономическия растеж и 
устойчивото развитие;

„Хоризонт Европа“ и Програмата 
„Цифрова Европа“, включително 
публично-частните партньорства, 
т.е. в областта на здравеопазването, 
цифровите технологии, енергетиката 
и транспорта, което ще допринесе за 
увеличаване на публичните и 
частните инвестиции; следователно 
счита, че по-високият бюджет за 
„Хоризонт Европа“ е от решаващо 
значение и че Европейският съвет по 
иновациите (EIC) и Европейският 
институт за иновации и технологии 
(EIT) ще окажат решаваща подкрепа, 
особено за МСП и новосъздадените 
предприятия за достъп до 
финансиране и разширяване; 
подчертава значението на Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
на Кохезионния фонд за по-силен 
акцент върху научните изследвания и 
иновациите и да бъдат по-добре 
свързани с „Хоризонт Европа“ и за 
подпомагане на създаването на работни 
места, конкурентоспособността на 
предприятията, икономическия растеж и 
устойчивото развитие; припомня 
призива на Парламента за 120 млрд. 
евро за „Хоризонт Европа“, за да 
може програмата да се справи с 
всичките си приоритети;

Or. en

Изменение 541
Иняцио Корао, Елеонора Еви

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да 
бъдат цифровизирани промишлените 
отрасли на Съюза, включително 
традиционните сектори; призовава 
Комисията да инвестира, наред с 

18. подчертава, че цифровите 
технологии са от изключителна 
важност за постигане на целите за 
устойчивост на Новия зелен пакт, но 
също така представляват 
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другото, в икономиката, основана на 
данни, в изкуствения интелект, 
интелигентното производство, 
мобилността и устойчивите и сигурни 
мрежи с много висока скорост; във 
връзка с това приканва Комисията да 
направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

взаимосвързващи рискове както за 
хората, така и за околната среда, 
които все още не са напълно 
проучени; счита, че е наложително 
цифровизацията на промишлените 
отрасли на Съюза, включително 
традиционните сектори, да подкрепя и 
да не възпрепятства прехода към 
неутрална по отношение на климата 
икономика; следователно призовава 
Комисията да гарантира, че 
цифровият преход на 
промишлеността на ЕС е в услуга на 
целите на ЕС в областта на 
енергетиката и климата и да планира 
финансовите инвестиции в 
съответствие с това; в тази връзка 
призовава Комисията да инвестира, 
наред с другото, в икономиката, 
основана на данни, в изкуствения 
интелект, интелигентното производство, 
електромобилността и устойчивите и 
сигурни мрежи с много висока скорост; 
във връзка с това приканва Комисията 
да направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 542
Миапетра Кумпула-Натри, Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 18
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Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; следователно във 
връзка с това приканва държавите 
членки и Комисията да осигурят 
своевременно прилагане на 
съответните ключови мерки, 
препоръчани в инструментариума за 
5G киберсигурност, и по-специално да 
прилагат, когато е уместно, 
съответните ограничения за 
високорискови доставчици за ключови 
активи, определени като критични и 
чувствителни към координираните 
оценки на риска от ЕС и да направи 
оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
програма „Цифрова Европа“ за 
подобряване на цифровите 
възможности на МСП и ускоряване на 
приемането на благоприятни и 
нововъзникващи технологии и нови 
практики в индустриите; подчертава 
значението на Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и на 
Кохезионния фонд за подпомагане на 
създаването на работни места, 
конкурентоспособността на 
предприятията, икономическия растеж и 
устойчивото развитие;

Or. en
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Изменение 543
Сара Шютедал, Томас Тобé, Ева Майдел

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; следователно във 
връзка с това приканва държавите 
членки и Комисията да осигурят 
своевременно прилагане на 
съответните ключови мерки, 
препоръчани в инструментариума за 
5G киберсигурност, и по-специално да 
прилагат, когато е уместно, 
съответните ограничения за 
високорискови доставчици за ключови 
активи, определени като критични и 
чувствителни към координираните 
оценки на риска от ЕС и да направи 
оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

Or. en
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Изменение 544
Джозиан Кутаяр, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, 
Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Романа Йеркович, Лина Галвес Муньос, Алисия 
Омс Хинел

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост, като обърне специално 
внимание на насърчаването на 
участието на жените, тъй като 
това са области, в които жените все 
още са малко на брой; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския структурен и 
инвестиционен фонд (ЕСИФ) за 
подпомагане на създаването на работни 
места, конкурентоспособността на 
предприятията, икономическия растеж и 
устойчивото развитие, както и за 
подсилване на уменията на 
европейските работници и за 
повишаване на капацитет на 
малките и средните предприятия, за 
да бъдат способни да се справят 
успешно с двойния преход, така че 
никой да не бъде оставен на заден 
план;

Or. en
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Изменение 545
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори, и че цифровизирането 
предполага също и достъп на 
промишлеността до 5G мрежа, и по-
специално запазването за 
промишлеността на широчина на 
честотната лента; призовава 
Комисията да инвестира, наред с 
другото, в икономиката, основана на 
данни, в изкуствения интелект, 
интелигентното производство, 
мобилността и устойчивите и сигурни 
мрежи с много висока скорост; във 
връзка с това приканва Комисията да 
направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

Or. fr

Изменение 546
Йенс Гайер, Петра Камереверт, Victor Negrescu, Мария Мануел Лейтао Маркеш, 
Лукаш Кохут, Николас Гонсалес Касарес, Масимилиано Смерильо
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Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори и МСП; призовава Комисията 
да инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, в 
креативността, интелигентното 
производство, интелигентните 
мрежи, мобилността и устойчивите и 
сигурни мрежи с много висока скорост; 
във връзка с това приканва Комисията 
да направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж, устойчивото развитие и 
модернизацията и подобрението на 
образователната и обучителната 
система;

Or. en

Изменение 547
Кристиян Елер

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
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на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

на Съюза, включително традиционните 
сектори; в този контекст подчертава 
ключовата роля на културните и 
креативните промишлени отрасли, 
призовава Комисията да инвестира, 
наред с другото, в икономиката, 
основана на данни, в изкуствения 
интелект, интелигентното производство, 
мобилността и устойчивите и сигурни 
мрежи с много висока скорост; във 
връзка с това приканва Комисията да 
направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 548
Марк Ботенга, Сира Рего
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори, и то онези, чиито политики 
за защита на заетостта са били 
засегнати; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
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приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, 
конкурентоспособността на 
предприятията, икономическия растеж и 
устойчивото развитие;

устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
качествени работни места, 
обучението, заплатите, развитието 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 549
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността, 
софтуерното инженерство, 
софтуерните технологии и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
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за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 550
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността, ефективна 
система за социално подпомагане и 
здравеопазване и устойчивите и 
сигурни мрежи с много висока скорост; 
във връзка с това приканва Комисията 
да направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;



AM\1208890BG.docx 171/201 PE653.877v02-00

BG

Or. en

Изменение 551
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да 
бъдат цифровизирани промишлените 
отрасли на Съюза, включително 
традиционните сектори; призовава 
Комисията да инвестира, наред с 
другото, в икономиката, основана на 
данни, в изкуствения интелект, 
интелигентното производство, 
мобилността и устойчивите и сигурни 
мрежи с много висока скорост; във 
връзка с това приканва Комисията да 
направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

18. счита за приоритет 
цифровизирането на промишлените 
отрасли на Съюза, включително 
традиционните сектори; призовава 
Комисията да подкрепи, наред с 
другото, икономиката, основана на 
данни, в ориентирания към човека 
изкуствен интелект, интелигентното 
производство, мобилността и мрежите 
с много висока скорост, които са 
устойчиви и сигурни; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд, които имат за цел да 
подкрепят създаването на работни 
места, конкурентоспособността на 
предприятията, устойчивото 
икономическо развитие и 
просперитет;

Or. en

Изменение 552
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу
от името на групата GUE/NGL
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Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, 
конкурентоспособността на 
предприятията, икономическия растеж и 
устойчивото развитие;

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
качествени работни места, 
обучението, заплатите, развитието 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 553
Доминик Рике, Кристоф Грюдлер

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
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инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, 
интелигентното производство, 
мобилността и устойчивите и сигурни 
мрежи с много висока скорост; във 
връзка с това приканва Комисията да 
направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ, особено за МСП; 
подчертава значението на Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
на Кохезионния фонд за подпомагане на 
създаването на работни места, 
конкурентоспособността на 
предприятията, икономическия растеж и 
устойчивото развитие;

Or. fr

Изменение 554
Антонио Таяни, Салваторе Де Мео, Масимилиано Салини

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, 
киберсигурността, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
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отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
растеж и устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 555
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите и сигурни мрежи с много 
висока скорост; във връзка с това 
приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните 
национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да 
заменят традиционните схеми за 
отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 

18. счита, че е наложително да бъдат 
цифровизирани промишлените отрасли 
на Съюза, включително традиционните 
сектори; призовава Комисията да 
инвестира, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в 
изкуствения интелект, интелигентното 
производство, мобилността и 
устойчивите, финансово достъпни и 
сигурни мрежи с много висока скорост; 
във връзка с това приканва Комисията 
да направи оценка на ефективността на 
съфинансираните национални схеми за 
данъчен кредит, които биха могли да 
допълват или да заменят традиционните 
схеми за отпускане „при поискване“ на 
безвъзмездна помощ/подкрепа, 
основана на тръжни процедури, особено 
за МСП; подчертава значението на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и на Кохезионния 
фонд за подпомагане на създаването на 
работни места, конкурентоспособността 
на предприятията, икономическия 
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растеж и устойчивото развитие; растеж и устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 556
Кристоф Грюдлер, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс Иябс, Маури 
Пекаринен, Валери Айе, Мартина Длабайова, Исаскун Билбао Барандика, Никола 
Данти, Фредрик Федерлей, Фабиен Келер, Силви Брюне, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на стоки услуги; 
подчертава, че Комисията трябва да 
обмисли начини за задълбочаване на 
единния пазар като част от всеки 
преразгледан набор от приоритети и 
да разгледа съществуващите 
регулаторни и нерегулаторни пречки 
на вътрешния пазар, произтичащи от 
ограничителните и сложни 
национални правила, ограничения 
административен капацитет, 
несъвършеното транспониране на 
правилата на ЕС, както и 
недостатъчното им прилагане; 
подчертава значението на по-гъвкаво 
и прозрачно управление на вътрешния 
пазар с по-ефективни партньорски 
проверки, за да се установят и 
преодолеят пречките и 
несъответствията, да се подобрят 
инструментите за наблюдение и 
изпълнение, като например 
информационното табло за 
вътрешния пазар, с цел по-доброто 
отразяване на пазарната реалност, 
както и да се укрепи мрежата 
SOLVIT;

Or. en
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Изменение 557
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. подчертава ключовата роля на 
цифровия сектор, допринасящ за 
преобразуването на индустриалния 
сектор, както като източник на 
чисти технологични решения, така и 
за оптимизиране на индустриалните 
процеси и свеждане до минимум на 
въздействието върху околната среда; 
предвид голямото потребление на 
енергия и ресурси, свързани с ИКТ, 
призовава Комисията да оцени 
потенциалното въздействие върху 
околната среда от масовото 
развитие на цифрови решения и да 
постави изискванията за енергийна 
ефективност и кръгова икономика в 
центъра на развитието на цифровите 
технологии и центровете за данни; 
отправя искане към Комисията да 
предложи конкретни пътища за 
цифрови решения, които да 
обслужват екологичния преход, и да 
установи методология за мониторинг 
и количествено определяне на 
нарастващото въздействие на 
цифровите технологии върху 
околната среда;

Or. en

Изменение 558
Джозиан Кутаяр, Мария Мануел Лейтао Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, 
Роберт Хайшел, Карлуш Зориню, Романа Йеркович, Лина Галвес Муньос, Алисия 
Омс Хинел, Николас Гонсалес Касарес

Предложение за резолюция
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Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. изразява съжаление за все още 
значителната разлика между 
големите и малките/средните 
предприятия по отношение на 
интеграцията на цифровите 
технологии в техните бизнес 
операции; подчертава, че 
преодоляването на тази разлика би 
представлявало подобряване на 
функционирането на вътрешния 
пазар и би било от полза за 
конкурентоспособността на целия 
европейски индустриален пазар; 
призовава Комисията да оцени и 
засили обхвата на европейските 
цифрови иновационни центрове, 
които, поради познанията си за 
местните икономически екосистеми, 
могат да представляват ефективен 
начин за подпомагане на 
цифровизацията на МСП;

Or. en

Изменение 559
Тимо Вьолкен, Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. счита, че е необходима 
европейска правна рамка за 
изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии, която 
да отговори на етичните принципи и 
основните права при тяхното 
разработване, внедряване и 
използване, както и на въпросите за 
безопасността и отговорността; 
подчертава, че за иновациите и 
конкурентоспособността на 
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европейската промишленост ще е 
необходима хоризонтална рамка, 
отразяваща ценностите и 
принципите на Съюза, за да се 
предоставят конкретни насоки и 
правна сигурност както на 
гражданите, така и на 
предприятията, включително тези, 
разположени извън Европа;

Or. en

Изменение 560
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Паскал Ариман, Свен Шулце, 
Пилар дел Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, 
Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, 
Шон Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. подчертава значението на 
програма „Цифрова Европа“ за 
оборудването на работниците с 
ключови цифрови умения за 
индустриалното бъдеще на Европа; 
настоятелно призовава Комисията да 
създаде експертна група от 
заинтересовани страни, натоварена с 
прогнозирането на бъдещи пропуски и 
липси на индустриални умения с 
помощта на изкуствения интелект и 
възможностите на големите 
информационни масиви;

Or. en

Изменение 561
Маргарита де ла Пиза Карион

Предложение за резолюция
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Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. припомня на Комисията да 
вземе предвид различните 
индустриални екосистеми, за да 
създаде адаптиран подход при 
разработването на програмите по 
индустриалната стратегия, като 
вземе предвид нуждите на по-малко 
технологичните региони;

Or. en

Изменение 562
Пиетро Фиоки

Предложение за резолюция
Параграф 18а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. стимулът за използване на 
схеми за данъчен кредит трябва да 
бъде придружен от решителни 
действия за преодоляване на форми на 
данъчен дъмпинг, които пораждат 
изкривяващи ефекти в единния 
европейски пазар;

Or. it

Изменение 563
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. стимулът за използване на 
системи за данъчен кредит трябва да 
бъде съчетан с целенасочени мерки, 
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насочени към преодоляване на 
данъчния дъмпинг, който е отговорен 
за нарушаващите ефекти във 
вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 564
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. припомня, че всички 
национални схеми за данъчен кредит 
следва да бъдат придружени от силна 
европейска инициатива за 
преодоляване на всеки фискален 
дъмпинг в рамките на ЕС;

Or. en

Изменение 565
Джана Ганча

Предложение за резолюция
Параграф 18а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. подчертава как особеният 
характер на микропредприятията 
изисква да се обмислят специални 
инструменти за преследване на 
целите за цифровизация;

Or. it

Изменение 566
Том Берендсен
от името на групата PPE
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Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Свен Шулце, Хилдегард 
Бентеле, Пилар дел Кастильо Вера, Сара Скитедал, Хена Виркунен, Едина Тот, 
Маркус Пипер, Мария да Граса Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-
Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 18б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. подчертава, че 
научноизследователските и 
иновационни проекти в рамките на 
„Хоризонт Европа“ са ключови 
инвестиции за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г.; подчертава 
решаващата роля на индустриалните 
синергии и частно-публичните 
партньорства, за да се даде 
възможност за по-бързо и по-
ефективно приключване на 
иновативни проекти и презентации 
на технически демонстратори в 
ключови индустрии като авиацията, 
съхранение на енергия и водород;

Or. en

Изменение 567
Маргарита де ла Пиза Карион

Предложение за резолюция
Параграф 18б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират 
необходимата инфраструктура за 
инвестиции за гарантиране на широк 
достъп във всички европейски региони, 
по-специално в селските райони и 
регионите, обхванати от член 174 от 
ДФЕС;

Or. en
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Изменение 568
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Свен Шулце, Хилдегард 
Бентеле, Пилар дел Кастильо Вера, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, Ева 
Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, 
Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 18в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18в. подчертава, че потенциалната 
роля на регионите за постигане на 
европейските цели в областта на 
индустрията; счита, че 
междурегионалното сътрудничество, 
насочено към устойчиви и цифрови 
трансформации, както при 
стратегиите за интелигентна 
специализация, следва да бъде 
засилено, за да се стимулират 
регионалните екосистеми; поради 
това отправя искане към Комисията 
да подкрепи разработването на 
инструменти, които може да 
предоставят ясна пътна карта за 
регионите с индивидуален подход за 
осигуряване на водеща позиция в 
промишлеността;

Or. en

Изменение 569
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Стефанеч, Анжелика Ниблер, Кристиян Ехлер, Свен Шулц, Пилар дел 
Кастило Вера, Хенна Виркунен, Едина Тот, Мария да Граца Карвальо, Ева 
Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йержи Бузек, 
Шон Кели, Пернил Вайс

Предложение за резолюция
Параграф 18г (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

18г. подчертава необходимостта 
от преодоляване на цифровото 
разделение между бизнеса и 
индустрията, тъй като разликата 
между напредналите и изоставащите 
създава неравномерно 
разпространение на иновациите в 
икономиката; следователно 
насърчава Комисията и държавите 
членки да създадат възможности за 
фирмите, особено за МСП, да 
увеличат своя капацитет за усвояване 
на иновативни технологии;

Or. en

Изменение 570
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Паскал Ариман, Свен Шулце, Пилар дел 
Кастильо Вера, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, Ева Мейдел, Томас Тобе, 
Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, Шон Кели, Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 18д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18д. подчертава, че в допълнение 
към гарантирането на инвестиции в 
цифровизацията, други мерки като 
правилното прилагане на Европейския 
кодекс за електронни съобщения и 
преразглеждането на директивата за 
намаляване на разходите ще бъдат 
от съществено значение за ЕС да 
използва изцяло потенциала за 
растеж на цифровото преобразуване; 
подчертава, че потенциалът на 
интернета на нещата да помогне на 
европейската промишленост да се 
възстанови от кризата е голям и че 
Комисията трябва да гарантира, че 
няма пречки пред свободното 
движение на устройства, базирани на 
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ИН, в целия ЕС;

Or. en

Изменение 571
Антонио Таяни, Салваторе Де Мео, Масимилиано Салини

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва 
и обработва данни на територията 
на ЕС, по-специално данни от 
публични органи, за да се изгради по-
добра цифрова система за данъчно 
облагане, в която печалбите да се 
облагат там, където дружествата имат 
значително взаимодействие с 
потребителите, както и да продължава 
да разработва европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

19. приветства позицията на 
Комисията по отношение на 
използването на индустриални данни; 
отново заявява, че данните играят 
ключова роля за преобразуването на 
европейските индустрии; подчертава 
значението на интелигентния 
растеж на производството, 
цифровизацията и стратегическата 
автономия на европейските 
индустрии; призовава Комисията да 
въведе единен цифров европейски пазар 
и пазар за данни, който гарантира и 
насърчава достъпа и потока от данни 
в рамките на ЕС и сред сектори, 
отрасли  публичните институции, да 
насърчи инвестициите в следващо 
поколение стандарти, инструменти 
и инфраструктура за съхранение и 
обработка на данни и обединяване на 
европейски данни в ключови сектори, 
с общи и съвместими пространства 
от данни за целия ЕС; призовава 
Комисията да обърне особено 
внимание на и да се съсредоточи върху 
проекти, насочени към събиране и 
етикетиране на данни, 
стандартизация на формат на 
данните и сигурност на данните; за 
да се изградят по-добри цифрови 
системи за данъчно облагане, в които 
печалбите да се облагат там, където 
дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, в 
съответствие с потенциална сделка в 
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рамките на ОИСР с цел смекчаване на 
риска от търговска война, както и да 
продължава да разработва европейски 
стандарти например за киберсигурност, 
по-специално за критичната 
инфраструктура, включително чрез 
преразглеждане на директивата за 
мрежите и информационните 
системи и чрез създаване на мрежа 
от центрове за компетенции за 
киберсигурност и за осигуряване на 
справедлива платформа за бизнес 
отношения, които дават 
възможност на европейските 
предприятия и особено на МСП да 
използват ефективно генерираните 
на платформи данни; насърчава 
Комисията да използва пълния 
капацитет на ENISA за подпомагане 
на провеждането на национални 
оценки на рисковете на 
киберсигурност; подчертава 
значението на космическата 
политика на ЕС, особено за 
подобряване на европейския 
капацитет на индустриалното 
пространство и за разгръщане на 
потенциала на взаимодействието с 
други ключови сектори и политики, 
по-специално за разработване на 
авангардни технологии и 
съпътстване на индустриалното 
преобразуване;

Or. en

Изменение 572
Том Берендсен
от името на групата PPE
Иван Щефанец, Ангелика Ниблер, Кристиан Елер, Паскал Ариман, Свен Шулце, 
Пилар дел Кастильо Вера, Хена Виркунен, Едина Тот, Мария да Граса Карвальо, 
Ева Мейдел, Томас Тобе, Франсоа-Ксавие Белами, Мария Спираки, Йежи Бузек, 
Перниле Вейс

Предложение за резолюция
Параграф 19
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Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, 
в която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

19. приветства позицията на 
Комисията по отношение на 
използването на индустриални данни; 
отново заявява, че данните играят 
ключова роля за преобразуването на 
европейските индустрии; подчертава 
значението на интелигентния 
растеж на производството, 
цифровизацията и стратегическата 
автономия на европейските 
индустрии; призовава Комисията да 
въведе единен цифров европейски пазар 
и пазар за данни, който гарантира и 
насърчава достъпа и потока от данни 
в рамките на ЕС и между сектори, 
отрасли и сред публичните 
институции, да насърчи инвестициите 
в следващо поколение стандарти, 
инструменти и инфраструктура за 
съхранение и обработка на данни и 
обединяване на европейски данни в 
ключови сектори, с общи и 
съвместими пространства от данни 
за целия ЕС; призовава Комисията да 
обърне особено внимание на и да се 
съсредоточи върху проекти, насочени 
към събиране и етикетиране на 
данни, стандартизация на формат на 
данните и сигурност на данните; за 
да се изградят по-добри цифрови 
системи за данъчно облагане, в които 
печалбите да се облагат там, където 
дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, в 
съответствие с потенциална сделка в 
рамките на ОИСР с цел смекчаване на 
риска от търговска война, както и да 
продължава да разработва европейски 
стандарти например за киберсигурност, 
по-специално за критичната 
инфраструктура, включително чрез 
преразглеждане на директивата за 
мрежите и информационните 
системи и чрез създаване на мрежа 
от центрове за компетенции за 
киберсигурност и за осигуряване на 
справедлива платформа за бизнес 
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отношения, които дават 
възможност на европейските 
предприятия и особено на МСП да 
използват ефективно генерираните 
на платформи данни; насърчава 
Комисията да използва пълния 
капацитет на ENISA за подпомагане 
на провеждането на национални 
оценки на рисковете на 
киберсигурност; подчертава 
значението на космическата 
политика на ЕС, особено за 
подобряване на европейския 
капацитет на индустриалното 
пространство и за разгръщане на 
потенциала на взаимодействието с 
други ключови сектори и политики, 
по-специално за разработване на 
авангардни технологии и 
съпътстване на индустриалното 
преобразуване;

Or. en

Изменение 573
Салваторе Де Мео

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, 
в която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 

19. приветства позицията на 
Комисията по отношение на 
използването на индустриални данни; 
отново заявява, че данните играят 
ключова роля за преобразуването на 
европейските индустрии; подчертава 
значението на интелигентния 
растеж на производството, 
цифровизацията и стратегическата 
автономия на европейските 
индустрии; призовава Комисията да 
въведе единен цифров европейски пазар 
и пазар за данни, който гарантира и 
насърчава достъпа и потока от данни 
в рамките на ЕС и между сектори, 
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критичната инфраструктура; отрасли и сред публичните 
институции, да насърчи инвестициите 
в следващо поколение стандарти, 
инструменти и инфраструктура за 
съхранение и обработка на данни и 
обединяване на европейски данни в 
ключови сектори, с общи и 
съвместими пространства от данни 
за целия ЕС; призовава Комисията да 
обърне особено внимание на и да се 
съсредоточи върху проекти, насочени 
към събиране и етикетиране на 
данни, стандартизация на формат на 
данните и сигурност на данните; за 
да се изградят по-добри цифрови 
системи за данъчно облагане, в които 
печалбите да се облагат там, където 
дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, в 
съответствие с потенциална сделка в 
рамките на ОИСР с цел смекчаване на 
риска от търговска война, както и да 
продължава да разработва европейски 
стандарти например за киберсигурност, 
по-специално за критичната 
инфраструктура, включително чрез 
преразглеждане на директивата за 
мрежите и информационните 
системи и чрез създаване на мрежа 
от центрове за компетенции за 
киберсигурност и за осигуряване на 
справедлива платформа за бизнес 
отношения, които дават 
възможност на европейските 
предприятия и особено на МСП да 
използват ефективно генерираните 
на платформи данни; насърчава 
Комисията да използва пълния 
капацитет на ENISA за подпомагане 
на провеждането на национални 
оценки на рисковете на 
киберсигурност; подчертава 
значението на космическата 
политика на ЕС, особено за 
подобряване на европейския 
капацитет на индустриалното 
пространство и за разгръщане на 
потенциала на взаимодействието с 
други ключови сектори и политики, 
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по-специално за разработване на 
авангардни технологии и 
съпътстване на индустриалното 
преобразуване;

Or. en

Изменение 574
Кристоф Грюдлер, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, Доминик Рике, Иварс 
Иябс, Маури Пекаринен, Валери Айе, Мартина Длабайова, Бернар Гета, Стефан 
Бижу, Фабиен Келер, Исаскун Билбао Барандика, Никола Данти, Силви Брюне, 
Барт Гротхейс, Андрус Ансип

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава сигурния 
обмен на данни между дружествата и 
между публичните институции, да 
разработва и обработва данни на 
територията на ЕС, по-специално данни 
от публични органи, за да се изгради по-
добра цифрова система за данъчно 
облагане, в която печалбите да се 
облагат там, където дружествата имат 
значително взаимодействие с 
потребителите, както и да продължава 
да разработва европейски стандарти и 
сертификати за киберсигурност и 
революционни технологии, по-
специално за критичната 
инфраструктура; следователно 
защитата на критичните европейски 
данни в такива ключови 
инфраструктури следва да бъде 
гарантирана чрез оценка на 
доставчиците на услуги и технологии, 
за да се отговори на изискванията за 
сигурност, както и за надеждност, 
основани на инструментариума на ЕС 
за 5G; призовава за бързо прилагане на 
Европейската стратегия за данните 
и за приемане на Закона за цифровите 
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услуги;

Or. en

Изменение 575
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

19. призовава Комисията да въведе 
единна цифрова европейска среда и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни с нестопанска цел на 
територията на ЕС, по-специално данни 
от публични органи, за да се изгради по-
добра цифрова система за данъчно 
облагане, в която печалбите да се 
облагат там, където дружествата имат 
значително взаимодействие с 
потребителите, както и да продължава 
да разработва европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура; призовава 
за справяне с нарастващото 
използване на енергия на центрове за 
данни на равнище сгради, сървъри и 
софтуер, като се прилагат строги 
критерии за енергийна и ресурсна 
ефективност, набавяне на енергия от 
възобновяеми източници и 
оползотворяване на отпадната 
топлина; първият принцип на 
енергийната ефективност би могъл 
да се използва като критерий за 
оценка за съпоставяне на различни 
цифрови приложения;

Or. en
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Изменение 576
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на 
ЕС, по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни и софтуер между дружествата и 
между публичните институции, особено 
чрез иновации и увеличаване на 
събирането на данни; да разработва 
умения, инфраструктура, достъпна и 
сигурна свързаност и поток на данни 
и спомагателни услуги за обработване 
на европейски данни; Европа трябва 
да развие способност за отворена и 
балансирана икономика, основана на 
данни, която улеснява получаването 
на правилните данни на правилното 
място, по-специално данни от 
публични органи, за да се изгради по-
добра цифрова система за данъчно 
облагане, в която печалбите да се 
облагат там, където дружествата имат 
значително взаимодействие с 
потребителите, както и да продължава 
да разработва европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

Or. en

Изменение 577
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
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данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура; 
следователно защитата на 
критичните европейски данни в 
такива ключови инфраструктури 
следва да бъде гарантирана чрез 
оценка на доставчиците на услуги и 
технологии, за да се отговори на 
изискванията за сигурност, както и 
за надеждност, основани на 
инструментариума на ЕС за 5G;

Or. en

Изменение 578
Сара Шютедал, Томас Тобé, Ева Майдел

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
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киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура; 
следователно защитата на 
критичните европейски данни в 
такива ключови инфраструктури 
следва да бъде гарантирана чрез 
оценка на доставчиците на услуги и 
технологии, за да се отговори на 
изискванията за сигурност, както и 
за надеждност, основани на 
инструментариума на ЕС за 5G;

Or. en

Изменение 579
Адриана Малдонадо Лопес, Лина Галвес Муньос, Николас Гонсалес Касарес, 
Мария Мануел Лейтао Маркеш, Лукаш Кохут, Алисия Омс Хинел, Джозиан 
Кутаяр

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

19. като има предвид значението 
на цифровизацията на промишлените 
отрасли на Съюза, призовава 
Комисията да въведе единен цифров 
европейски пазар и пазар за данни и да 
инвестира значително в устойчиви и 
високоскоростни мрежи и изкуствен 
интелект, за да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

Or. en
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Изменение 580
Джана Ганча

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между предприятията и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура, винаги при 
пълно зачитане и защита на личния 
живот на европейските граждани;

Or. it

Изменение 581
Патриция Тоя

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да използва потенциала на 
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цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

цифровото преобразуване в подкрепа 
на научните изследвания, за да се 
изгради по-добра цифрова система за 
данъчно облагане, в която печалбите да 
се облагат там, където дружествата имат 
значително взаимодействие с 
потребителите, както и да продължава 
да разработва европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

Or. en

Изменение 582
Маргарита де ла Пиза Карион

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, 
в която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат 
значително взаимодействие с 
потребителите, както и да 
продължава да разработва европейски 
стандарти за киберсигурност, по-
специално за критичната 
инфраструктура;

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се премахнат 
съществуващите пречки, и да 
продължава да разработва европейски 
стандарти за киберсигурност, по-
специално за критичната 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 583
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 
европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава 
оперативната съвместимост и обмен 
на данни между дружества от 
всякакъв размер и между публичните 
институции, да разработва и обработва 
данни на територията на ЕС, по-
специално данни от публични органи, за 
да се изгради по-добра цифрова система 
за данъчно облагане, която облага 
печалбите там, където дружествата имат 
значително взаимодействие с 
потребителите, и да продължава да 
разработва европейски стандарти за 
киберсигурност, и по-специално за 
критичните инфраструктури;

Or. en

Изменение 584
Паоло Боркия, Изабела Товалиери, Жоел Мeлен, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Андреа Каропо

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава обмена на 
данни между дружествата и между 
публичните институции, да разработва и 
обработва данни на територията на ЕС, 
по-специално данни от публични 
органи, за да се изгради по-добра 
цифрова система за данъчно облагане, в 
която печалбите да се облагат там, 
където дружествата имат значително 
взаимодействие с потребителите, както 
и да продължава да разработва 

19. призовава Комисията да въведе 
единен цифров европейски пазар и 
пазар за данни, да насърчава 
функционалния обмен на данни между 
дружествата и между публичните 
институции, да разработва и обработва 
данни на територията на ЕС, по-
специално данни от публични органи, за 
да се изгради по-добра цифрова система 
за данъчно облагане, в която печалбите 
да се облагат там, където дружествата 
имат значително взаимодействие с 
потребителите, както и да продължава 
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европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

да разработва европейски стандарти за 
киберсигурност, по-специално за 
критичната инфраструктура;

Or. en

Изменение 585
Тимо Вьолкен, Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 19a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19a. счита, че всяко законодателно 
действие в контекста на 
преразглеждане на приложимата 
понастоящем рамка за права на 
интелектуална собственост (ПИС) 
трябва да бъде внимателно 
обмислено, тъй като това може да 
окаже значително въздействие върху 
все още нестабилната и развиваща се 
икономика в ЕС, основана на данни; 
счита, че следва да няма право на 
собственост, основаващо се на 
интелектуална собственост, за 
нелични данни, използвани и 
произведени от технологии като 
изкуствения интелект;

Or. en

Изменение 586
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за резолюция
Параграф 19a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19a. призовава Комисията да 
мобилизира Общия регламент 
относно защитата на данните; 
Европа трябва да разработи солидни 
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практики за обработка на смесени 
набори от индустриални данни, 
които съдържат лични данни. Тези 
практики трябва да бъдат 
ориентирани към човека и да 
гарантират неприкосновеността на 
служителите и да дават ясни 
основания за използване на тези ценни 
данни; способността за ефективно 
обработване на всички данни, 
генерирани в промишлени процеси, 
също е от ключово значение за 
постигане на целите в областта на 
климата;

Or. en

Изменение 587
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 19a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19a. new paragraph. счита, че 
цифровото преобразуване ще даде 
невъобразими възможности на 
европейските предприятия да станат 
по-гъвкави, да се разширят и да 
станат по-конкурентоспособни; 
подчертава значението на 
създаването на среда, която улеснява 
използването на ИКТ и 
разработването на интелигентни 
решения в компаниите от 
развитието до внедряването на ИКТ;

Or. en

Изменение 588
Алдо Патричело

Предложение за резолюция
Параграф 19a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

19a. призовава Комисията да 
гарантира, че следващата ѝ 
фармацевтична стратегия ще 
насърчи научните изследвания, 
иновациите и производството в ЕС 
чрез система за интелектуална 
собственост, която насърчава 
инвестициите в медицински 
изследвания и стабилна, ефективна и 
глобално конкурентна регулаторна 
рамка;

Or. en

Изменение 589
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 19a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19a. подчертава необходимостта 
от намаляване на цифровите 
неравенства по отношение на 
цифровата инфраструктура, така че 
иновациите и индустриалното 
развитие да бъдат ограничени не само 
до концентрирани градски 
индустриални райони, но да дадат 
възможност и на по-малките градове 
и селските райони;

Or. en

Изменение 590
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 19б (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

19б. настоява за основната роля на 
научноизследователската и развойна 
дейност в подкрепа на цифровите и 
технологичните усилия на 
европейската индустрия и 
насърчаване на европейското 
лидерство в ключовите цифрови 
технологии и използването им във 
веригите на стойността и 
индустриалните платформи; 
подчертава необходимостта всички 
индустриални сектори да приемат 
цифровата революция, целяща 
създаване и преобразуване на нови 
бизнес модели, нови концепции и 
технологии;

Or. en

Изменение 591
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 19б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19б. призовава за създаване на нови 
цифрови центрове в по-малките 
градове и селските райони, 
осигуряващи подкрепа за нови 
цифрови новосъздадени предприятия 
и МСП в области, които предлагат 
конкурентни предимства, но се 
нуждаят от инвестиции;

Or. en

Изменение 592
Карло Календа

Предложение за резолюция
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Параграф 19в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19в. подчертава необходимостта да 
се гарантира свръхбърза и финансово 
достъпна свързаност, която е основен 
инструмент бизнеса на ЕС да остане 
конкурентоспособен в световната 
икономика и да предоставя ново 
съдържание, приложения и услуги;

Or. en

Изменение 593
Карло Календа

Предложение за резолюция
Параграф 19г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19г. признава значението на 
европейския подход за икономиката, 
основана на данни, който е прозрачен, 
надежден, оперативно съвместим и 
ориентиран към човека; призовава 
Комисията и държавите членки 
постепенно да намалят 
разпокъсаността в различните 
национални стратегии и да се 
справят с неравенствата в пазарната 
сила с цел да се подкрепи 
широкоевропейският поток от данни, 
оперативната съвместимост, 
управлението на данните, защита и 
(повторната) употреба;

Or. en


