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КРАТКА ОБОСНОВКА

Със съобщението на Комисията относно Европейския зелен пакт се определя нова 
стратегия за растеж, която има за цел превръщането на Съюза в справедливо и 
благоденстващо общество с модерна и конкурентоспособна икономика, позволяваща 
ефективно използване на ресурсите, в което най-късно през 2050 г. няма да има нетни 
емисии на парникови газове и икономическият растеж няма да зависи от използването 
на ресурси. Европейският зелен пакт също така има за цел опазването, съхранението и 
увеличаването на природния капитал на Съюза, както и защитата на здравето и 
благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия. 

В този контекст настоящото предложение относно Европейския законодателен акт за 
климата има за цел да установи рамка за постигане на неутралност на ЕС по отношение 
на климата. Докладчикът приветства това предложение на Комисията и предлага 
редица изменения с цел подобряване на Регламента относно Европейския 
законодателен акт за климата.

По-конкретно, в своето проектостановище докладчикът:

 обръща сериозно внимание на извънредното положение по отношение на 
климата и околната среда и следователно предлага Съюзът да постигне 
неутралност по отношение на климата до 2040 г., а именно едно десетилетие по-
рано от определената в предложението на Комисията крайна дата; 

 изтъква, че при прехода следва да се вземат предвид регионалните различия и 
дисбаланси, за да може той да бъде справедлив в социално и всяко друго 
отношение, както и приобщаващ в териториален план. Преходът трябва да 
включва гражданите, регионите и градските и селските райони или общности, за 
да се постигнат целите на Парижкото споразумение, целите за устойчиво 
развитие и целите на Европейския зелен пакт чрез нова политика за устойчиво 
развитие до 2040 г.;

 подчертава, че в новия законодателен акт за климата следва ясно да бъде 
посочена датата за постепенно премахване на изкопаемите горива и преките и 
непреките субсидии за тази цел, за да се постигне неутрална по отношение на 
климата икономика до 2040 г.; подчертава необходимостта от постепенно 
прекратяване на използването на всички изкопаеми горива с цел ограничаване 
на покачването на температурата до 1,5 °C спрямо нивата от прединдустриалния 
период с оглед постигане на дългосрочната цел по отношение на температурата, 
посочена в член 2 от Парижкото споразумение;

 отбелязва, че е важно да се подкрепя икономическото, социалното и 
териториалното сближаване за постигането на целите за неутралност по 
отношение на климата, които съгласно Договорите са сред основните цели на 
Съюза, и определя нова цел за 2030 г. за намаляване на емисиите с 65% спрямо 
1990 г., която е по-амбициозна в сравнение с целта, включена в предложението 
на Комисията;
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 подчертава значението на интегрирания подход на равнището на Съюза и на 
национално равнище, който насочва всички политики на ЕС към постигане на 
целта за неутрален по отношение на климата ЕС до 2040 г.; 

 изтъква, че е важно държавите членки да определят конкретни цели за 
намаляване на емисиите, като въведат изрични задължения в подкрепа на 
енергийната ефективност, достъпността на енергията и сигурността на 
доставките;

 посочва, че адаптирането е ключов елемент от реакцията спрямо изменението на 
климата в дългосрочен план и поради това отбелязва необходимостта от 
подкрепа за всеобхватни национални стратегии за адаптация и привеждане на 
споразуменията за партньорство относно европейските структурни и 
инвестиционни фондове в съответствие с общата цел за постигане на 
неутралност по отношение на климата до 2040 г.;

 подчертава необходимостта от насърчаване на взаимодействието между 
европейските структурни и инвестиционни фондове и различните програми на 
Съюза, като „Хоризонт Европа“, за да се подкрепят нови технологии и 
иновативни решения, които ще заменят използването на изкопаеми горива; 

 призовава за продължаване на устойчивите инвестиции и за изискване 
европейските структурни и инвестиционни фондове да се използват за 
устойчива мобилност, екологосъобразно предприемачество и екологосъобразна 
инфраструктура;

 отбелязва значението на принципа на партньорство и ролята на гражданите и 
общностите за ускоряване на прехода на централно равнище, както и на 
регионално и местно равнище. Комисията следва да работи в сътрудничество с 
всички групи на обществото, за да им даде възможност да предприемат действия 
за изграждане на неутрално и устойчиво на изменението на климата общество.

След внасянето на изменения и преговорите с докладчиците в сянка, докладчикът 
предложи пакет от компромисни изменения, който беше подкрепен от мнозинството от 
членовете на комисията. В този компромисен пакет, който беше приет от комисията по 
регионално развитие, беше постигнато съгласие по следните въпроси: 

 поставяне на целта за намаляване до нулеви нетни емисии най-късно до 2050 г., 
както на равнището на Съюза, така и на национално равнище;

 включване на въпроса за климатичната устойчивост във всички политики, за да се 
даде възможност за индивидуалното и съответно на колективното постигане на 
целта за неутралност по отношение на климата;

 задаване на цел за 2030 г. за намаляване на емисиите с 50 до 55 % в сравнение с 
1990 г.;

 извършването от страна на Комисията на социално-икономическа и секторна оценка 
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на въздействието във връзка с целта за 2030 г., която оценка да е готова до 
септември 2020 г.;

 изготвянето от страна на Комисията, до края на 2021 г., на оценка на начина, по 
който следва да бъдат изменено законодателството на Съюза, за да бъде изпълнена 
целта на Съюза за 2030 г., както и на това какви законодателни промени са нужни 
по отношение на фондовете и инструментите;

 упълномощаване на Комисията да приема делегирани актове по отношение на 
траекторията, необходима за постигане на целта за неутралност по отношение на 
климата;

 създаване на обща информационна система на Съюза, която да улеснява обмена на 
информация и най-добри практики;

 подчертаване на необходимостта от спазване на принципа на партньорство;

 припомняне на значението на принципа „замърсителят плаща”;

 подчертаване на необходимостта от постепенно извеждане от употреба на 
изкопаемите горива и свързаните с тях преки и непреки субсидии;

 отчитане, наред с другото, на аспектите, свързани със заетостта и социалните 
въпроси, демографските предизвикателства, необходимостта от съгласуване на 
споразуменията за партньорство с ЕСИ фондовете с цел неутралност по отношение 
на климата, икономическия спад, предизвикан от пандемията от COVID-19, както и 
необходимостта от борба с енергийната бедност.

Това окончателно становище е резултат от интензивни преговори и компромиси. 
Въпреки че докладчикът би предпочел да види по-смел подход и поставяне на по-
амбициозни цели, тя би искала да благодари на докладчиците в сянка от другите 
политически групи. Докладчикът призовава комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да разгледа сериозно измененията на комисията по 
регионално развитие и да вземе предвид нейния твърд ангажимент в подкрепа на целта 
за неутралност по отношение на климата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“1, Комисията 
определи нова стратегия за растеж, 
която има за цел превръщането на 
Съюза в справедливо и процъфтяващо 
общество с модерна 
конкурентоспособна икономика, която 
използва ефективно ресурсите, в която 
няма нетни емисии на парникови газове 
през 2050 г. и в която икономическият 
растеж не зависи от използването на 
ресурсите. Пактът също така има за цел 
опазването, съхранението и 
увеличаването на природния капитал на 
Съюза, както и защитата на здравето и 
благосъстоянието на гражданите от 
свързани с околната среда рискове и 
въздействия. Същевременно този 
преход трябва да бъде справедлив и 
приобщаващ и да не допуска никой да 
бъде изоставен.

(1) В своето съобщение от 11 
декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“1, Комисията 
определи нова стратегия за растеж, 
която има за цел превръщането на 
Съюза в справедливо и процъфтяващо 
общество с модерна 
конкурентоспособна икономика, която 
използва ефективно ресурсите, в която 
няма нетни емисии на парникови газове 
през 2050 г. и в която икономическият 
растеж не зависи от използването на 
ресурсите. Пактът също така има за цел 
опазването, съхранението и 
увеличаването на природния капитал и 
биологичното разнообразие на Съюза, 
както и защитата на здравето и 
благосъстоянието на гражданите от 
свързани с околната среда рискове и 
въздействия. Същевременно този 
преход трябва да бъде справедлив и 
приобщаващ и да не допуска никой да 
бъде изоставен, в това число 
граждани, региони, градски и селски 
райони или общности.

__________________ __________________
1 Съобщение на Комисията – 
Европейският зелен пакт, COM(2019) 
640 final от 11 декември 2019 г.

1 Съобщение на Комисията – 
Европейският зелен пакт, COM(2019) 
640 final от 11 декември 2019 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Една определена дългосрочна 
цел ще има решаващ принос към 
промените в икономиката и обществото, 
заетостта, растежа и постигането на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
както и към справедливия и 
икономически ефективен напредък към 

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

справедливия и икономически 
ефективен напредък към целта по 
отношение на температурата на 
Парижкото споразумение от 2015 г. 
относно изменението на климата след 
21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата („Парижкото 
споразумение“).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Действията в областта на 
климата от страна на Съюза и на 
държавите членки имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, продоволствените системи, 
целостта на екосистемите и на 
биологичното разнообразие от 
заплахата от изменение на климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
постигане на целите на Парижкото 
споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на обществото към изменението на 
климата.

(5) Действията в областта на 
климата от страна на Съюза, на 
държавите членки и на регионалните 
и местните власти имат за цел да 
защитят гражданите и планетата, 
благосъстоянието, просперитета, 
здравето, селското стопанство и 
продоволствените системи, целостта на 
екосистемите и на биологичното 
разнообразие от заплахата от изменение 
на климата, като установят баланс 
между необходимостта от развитие 
и целите в областта на 
устойчивостта и климата в 
контекста на програмата за устойчиво 
развитие за 2030 г. и в стремежа за 
постигане на целите на Парижкото 
споразумение, както и да увеличат 
максимално просперитета в рамките на 
глобалните ограничения, да засилят 
устойчивостта и да намалят уязвимостта 
на териториите и обществото към 
изменението на климата, вземайки 
предвид икономическия спад, 
предизвикан от пандемията от 
COVID-19.

Изменение 4

Предложение за регламент
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Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата следва да 
изисква принос от всички 
икономически сектори. Предвид 
значението на производството и 
потреблението на енергия за емисиите 
на парникови газове, особено важен е 
преходът към устойчива, достъпна и 
сигурна енергийна система, която 
разчита на добре функциониращ 
вътрешен енергиен пазар. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност също са важна 
движеща сила за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата.

(6) Постигането на неутралност по 
отношение на климата изисква 
интегриран подход и принос от всички 
икономически сектори, 
пропорционален дългосрочен 
ангажимент по линия на бюджета на 
Съюза и адаптиране към 
специфичните секторни и регионални 
особености, за да може преходът да 
бъде икономически жизнеспособен и 
справедлив в социално и във всяко 
друго отношение, като се обърне 
специално внимание на селските 
райони, на районите, засегнати от 
индустриалния преход, и на 
регионите, които страдат от 
обезлюдяване, като например най-
северните, островните, 
трансграничните и планинските 
региони, както и най-отдалечените 
региони. В това отношение ключов 
фактор следва да бъде принципът 
„замърсителят плаща“. Предвид 
значението на производството и 
потреблението на енергия за емисиите 
на парникови газове, особено важен е 
преходът към устойчива, достъпна, 
децентрализирана и сигурна енергийна 
система, която разчита на добре 
функциониращ вътрешен енергиен 
пазар. В този контекст 
регулаторната рамка по отношение 
на енергията следва да стимулира 
вътрешното и икономическото 
производство и използването на 
екологична енергия и необходимостта 
от нейното хармонизиране следва да 
бъде взета под внимание. Цифровата 
трансформация, технологичните 
иновации и научноизследователската и 
развойната дейност, както и 
постепенното премахване на 
изкопаемите горива и преките и 
непреките субсидии за тях, също са 
важна движеща сила за постигане на 
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целта за неутралност по отношение на 
климата.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът е световен лидер в 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и е решен да спомогне за 
повишаване на глобалните амбиции и за 
укрепване на глобалните действия в 
отговор на климатичните промени, като 
използва всички средства, с които 
разполага, включително дипломацията 
по въпросите на климата.

(10) Съюзът, в качеството си на 
световен лидер в прехода към 
неутралност по отношение на климата, 
има отговорността да дава пример, 
да поддържа високи екологични 
производствени стандарти и да 
спомогне за повишаване на глобалните 
амбиции и за укрепване на глобалните 
действия в отговор на климатичните 
промени, като използва всички 
средства, с които разполага, 
включително търговската и 
инвестиционната политика, 
политиката за развитие и 
дипломацията по въпросите на климата, 
без да излага на риск икономическото 
си развитие.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съюзът следва да се стреми да 
постигне баланс между антропогенните 
емисии във всички отрасли на 
икономиката и поглъщанията на 
парникови газове чрез природни и 
технологични решения както на 
национално равнище, така и в целия 
Съюз до 2050 г. Всички държави членки 
следва да се стремят колективно към 
постигане на общата цел на Съюз за 
неутралност по отношение на климата 
до 2050 г. и заедно с Европейския 

(12) Съюзът следва да се стреми да 
постигне баланс между антропогенните 
емисии във всички отрасли на 
икономиката и поглъщанията на 
парникови газове чрез природни и 
технологични решения както на 
национално равнище, така и в целия 
Съюз до 2050 г. Всички държави членки 
и техните региони следва да се 
стремят колективно към постигане на 
общата цел на Съюз за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г. и 
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парламент, Съвета и Комисията да 
предприемат необходимите мерки за 
това. Мерките на равнището на Съюза 
ще представляват важна част от 
мерките, необходими за постигане на 
целта.

заедно с Европейския парламент, 
Съвета и Комисията да предприемат 
необходимите мерки за това, 
включително адаптиране на всички 
политики към изменението на 
климата и отчитане на различната 
изходна позиция в енергийния преход 
на всяка държава членка. Мерките на 
равнището на Съюза ще представляват 
важна част от мерките, необходими за 
постигане на целта.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съюзът следва да продължи 
действията си в областта на климата и 
да запази водещата си роля в 
международен план и след 2050 г., за да 
защити хората и планетата срещу 
заплахата от опасното изменение на 
климата, като се стреми да постигне 
целите по отношение на температурата, 
залегнали в Парижкото споразумение, и 
следва научните препоръки на IPCC.

(13) Съюзът следва да продължи 
действията си в областта на климата и 
да запази водещата си роля в 
международен план и след 2050 г., за да 
защити хората и планетата срещу 
заплахата от опасното изменение на 
климата, чрез насърчаване на програми 
за адаптиране към изменението на 
климата по цял свят, като се стреми 
да постигне целите по отношение на 
температурата, залегнали в Парижкото 
споразумение, и следва научните 
препоръки на IPCC.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 

(14) Адаптирането е ключов елемент 
от дългосрочния глобален отговор на 
изменението на климата. Поради това 
държавите членки и Съюзът следва да 
увеличат своя капацитет за адаптиране, 
да укрепят устойчивостта и да намалят 
уязвимостта си спрямо изменението на 
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климата, както е предвидено в член 7 от 
Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда. 
Държавите членки следва да приемат 
всеобхватни национални стратегии и 
планове за адаптация.

климата, както е предвидено в член 7 от 
Парижкото споразумение, както и да 
увеличат максимално съпътстващите 
ползи с други политики и нормативни 
актове в областта на околната среда, 
развитието и сближаването, като се 
вземе предвид по-конкретно 
необходимостта от съгласуването на 
споразуменията за партньорство в 
рамките на европейските структурни 
и инвестиционни фондове с целта за 
неутралност по отношение на 
климата. Държавите членки следва да 
приемат всеобхватни национални 
стратегии и планове за адаптация в 
сътрудничество с регионалните и 
местните органи, с особен акцент 
върху местните инвестиционни и 
образователни програми за 
насърчаване на собственото 
потребление, интегрирането на 
енергия от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната 
ефективност, като се вземат предвид 
специфичните условия във всеки 
регион. Регионалните и местните 
стратегии и планове за адаптация 
следва да се подкрепят от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове и да бъдат 
приведени в съответствие със 
съответната национална стратегия.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално равнище за постигане на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, държавите членки и 
Европейският парламент, Съветът и 

(15) Предприемайки съответните 
мерки на равнището на Съюза и на 
национално и регионално равнище за 
постигане на целта за неутралност по 
отношение на климата, държавите 
членки и Европейският парламент, 
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Комисията следва да вземат предвид 
приноса на прехода към неутралност по 
отношение на климата за 
благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; сигурността и достъпните 
цени на енергията и храните; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност, 
националните обстоятелства и 
необходимостта от сближаване с 
течение на времето; необходимостта от 
справедлив и социално приемлив 
преход; най-добрите налични научни 
данни, особено констатациите, 
докладвани от IPCC; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
инвестиции и планиране; разходната 
ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта; постепенния 
напредък по отношение на 
екологосъобразността и равнището на 
амбиция.

Съветът и Комисията следва да вземат 
предвид приноса на прехода към 
неутралност по отношение на климата 
за благосъстоянието на гражданите, 
просперитета на обществото и 
конкурентоспособността на 
икономиката; нетния баланс на 
заетостта в резултат на мерките и 
повишаването на квалификацията и 
преквалификацията на работниците 
и тяхното социално включване; 
нуждите и възможностите за 
адаптиране в различните 
икономически сектори; сигурността на 
енергията и храните и достъпните им 
цени и осигуряването на 
самодостатъчност, като се отчита 
по-специално необходимостта от 
борба с енергийната бедност; 
справедливостта и солидарността между 
държавите членки и в самите тях 
предвид икономическата им способност 
и развитието на инфраструктурата, 
националните и регионалните 
обстоятелства и необходимостта от 
сближаване с течение на времето; 
демографските предизвикателства, 
свързаността и регионалното 
сближаване; необходимостта от 
преход, който е справедлив в социално 
и всяко друго отношение и 
приобщаващ в териториален план, и 
при който се обръща специално 
внимание на селските и 
отдалечените райони, които са 
изправени пред значителни социални 
и икономически предизвикателства; 
необходимостта да се инвестира в 
иновативни средства за 
производство, изработване, научни 
изследвания и образование; 
необходимостта от преминаване от 
линейна към кръгова икономика; 
подкрепа на местните икономики; 
най-добрите налични научни данни, 
особено констатациите, докладвани от 
IPCC и IPBES; необходимостта от 
включване на рисковете, свързани с 
изменението на климата, в решенията за 
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инвестиции и планиране, включително 
постепенно премахване на преките и 
непреките субсидии за изкопаемите 
горива, без да се изключва употребата 
на „зелен водород“ като временно 
решение; необходимостта от 
създаването на устойчиви 
инвестиционни политики за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, по-
специално за островните и 
крайбрежните региони, които са 
уязвими спрямо изменението на 
климата; необходимостта да се спре 
загубата и влошаването на 
състоянието на горите и да се 
насърчи устойчивото управление на 
горите, като се вземе предвид 
тяхната ключова роля като 
стабилизиращ фактор за климата. 
разходната ефективност и технологична 
неутралност при постигане на 
намалението на емисии и поглъщанията 
на парникови газове и при увеличаване 
на устойчивостта на териториите и 
обществото; постепенния напредък по 
отношение на екологосъобразността и 
равнището на амбиция; нуждата от 
индивидуално темпо на различните 
региони за постигане на неутралност 
по отношение на климата, което 
може да се определи само след 
цялостна оценка на въздействието, 
като се вземе предвид въздействието 
върху регионалното развитие, 
промишлеността и заетостта; 
напредъка по отношение на 
технологичните иновации и 
„чистата енергия“; както и 
необходимостта от постепенно 
преминаване от модел на растеж към 
модел на развитие след растеж и 
устойчиво развитие.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква промени 
в целия спектър на политиките и 
колективни усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 
съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила.

(16) Преходът към неутралност по 
отношение на климата изисква 
интегриран подход, промени в целия 
спектър на политиките, амбициозно и 
устойчиво финансиране и колективни 
усилия от всички сектори на 
икономиката и обществото, както 
подчерта Комисията в своето 
съобщение „Европейският зелен пакт“. 
В заключенията си от 12 декември 2019 
г. Европейският съвет също така заяви, 
че съответното право и политики на 
Съюза трябва да бъдат съгласувани и да 
допринасят за изпълнението на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
същевременно да зачитат еднаквите 
условия на конкуренция, и прикани 
Комисията да проучи дали това изисква 
коригиране на съществуващите правила. 
Също толкова важно е да се 
насърчава взаимодействието между 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове и различните 
програми на Съюза, а именно 
„Хоризонт Европа“, за да се 
подкрепят нови технологии и 
иновативни решения, които биха 
могли да заменят използването на 
изкопаеми горива.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 

(17) В съобщението си „Европейският 
зелен пакт“ Комисията оповести 
намерението си да направи оценка и 
предложения за увеличаване на целта на 
Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г., за да 
гарантира съответствието ѝ с целта за 
неутралност по отношение на климата 
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до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието и като вземе предвид 
анализа си на интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, представени ѝ 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета1 , 
до септември 2020 г. Комисията следва 
да направи преглед на целта на Съюза 
по отношение на климата за 2030 г. и да 
проучи възможностите за нова цел за 
2030 г. за намаляване на емисиите с 
50—55% спрямо равнищата от 1990 г. 
Ако сметне за необходимо да се измени 
целта на Съюза за 2030 г., тя следва да 
отправи предложения до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение на 
настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 30 юни 
2021 г. Комисията следва да направи 
оценка на начина, по който следва да се 
измени законодателството на Съюза за 
изпълнение на тази цел, за да се 
постигне намаляване на емисиите с 50—
55% в сравнение с 1990 г.

до 2050 г. В него Комисията подчерта, 
че всички политики на Съюза следва да 
допринасят за целта за неутралност по 
отношение на климата и всички сектори 
следва да изпълняват своята роля. На 
основата на цялостна оценка на 
въздействието, която измерва 
въздействието в ЕС, а също и във 
всяка отделна държава членка и като 
вземе предвид анализа си на 
интегрираните национални планове в 
областта на енергетиката и климата, 
представени ѝ съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1999 на Европейския парламент и 
на Съвета1, до септември 2020 г. 
Комисията следва да направи преглед на 
целта на Съюза по отношение на 
климата за 2030 г. и да проучи 
възможностите за нова цел за 2030 г. за 
намаляване на емисиите с 50 до 55% 
спрямо равнищата от 1990 г., както и 
да и предложи пропорционално 
финансиране чрез бюджета на ЕС за 
постигане на тази евентуална нова 
цел за 2030 г. Ако сметне за необходимо 
да се измени целта на Съюза за 2030 г., 
тя следва да отправи предложения до 
Европейския парламент и до Съвета за 
изменение на настоящия регламент по 
целесъобразност. Освен това до 31 
декември 2021 г. Комисията следва да 
направи оценка на начина, по който 
следва да се измени законодателството 
на Съюза за изпълнение на тази цел, за 
да се постигне намаляване на емисиите 
с 50—55% в сравнение с 1990 г. В 
допълнение Комисията следва също 
така да вземе предвид 
необходимостта да се постави 
възможно най-скоро цел за 2040 г. за 
значително по-голямо намаление на 
емисиите.

_________________ _________________
1 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и 
на действията в областта на 

1 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на 
действията в областта на климата, за 
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климата, за изменение на регламенти 
(ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 
2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 
2015/652 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(OВ L 328, 21.12.2018 г., стp. 1).

изменение на регламенти (ЕО) № 
663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 
2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 525/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета (OВ L 328, 21.12.2018 г., 
стp. 1).

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
постигат напредък в адаптирането, 
Комисията следва редовно да оценява 
напредъка. Ако колективният напредък 
на държавите членки към постигането 
на целта за неутралност по отношение 
на климата или за адаптиране е 
недостатъчен или мерките на Съюза не 
са съгласувани с целта за неутралност 
по отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
също така редовно да оценява 
съответните национални мерки и да 
издава препоръки, ако установи, че 
мерките на дадена държава членка не са 
съгласувани с целта за неутралност по 
отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 

(18) За да се гарантира, че Съюзът и 
държавите членки не се отклоняват от 
пътя за постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата и 
постигат напредък в адаптирането, 
Комисията следва редовно да измерва и 
оценява напредъка, като предоставя 
на разположение на обществеността 
всички съответни данни и отчита 
особеностите на всяка област. Ако 
колективният напредък на държавите 
членки и регионите към постигането на 
целта за неутралност по отношение на 
климата или за адаптиране е 
недостатъчен или мерките на Съюза не 
са съгласувани с целта за неутралност 
по отношение на климата или 
неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта или намаляване на 
уязвимостта, Комисията следва да 
предприеме необходимите мерки 
съгласно Договорите. Комисията следва 
също така редовно да оценява 
съответните национални и регионални 
мерки, да издава препоръки и да 
предлага техническа подкрепа, ако 
установи, че мерките на Съюза са 
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уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

довели до загуба на регионална 
конкурентоспособност и работни 
места в секторите на икономиката 
или че мерките на дадена държава 
членка не са съгласувани с целта за 
неутралност по отношение на климата 
или неподходящи за увеличаване на 
капацитета за адаптиране, укрепване на 
устойчивостта и намаляване на 
уязвимостта спрямо изменението на 
климата.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC. Предвид факта, че Комисията е 
поела ангажимент да проучи как 
таксономията на ЕС може да се 
използва от публичния сектор в 
контекста на Европейския зелен пакт, 
това следва да включва информация за 
екологично устойчиви инвестиции от 
страна на Съюза и държавите членки, 
съгласувани с Регламент (ЕС) 2020/... 
[Регламента за таксономията], когато 
тази информация бъде налична. 
Комисията следва да използва 
европейски статистически данни, 
доколкото са налични, както и да търси 
експертни становища. Европейската 
агенция за околната среда следва да 
оказва съдействие на Комисията, 

(19) Комисията следва да осигури 
солидна и обективна оценка въз основа 
на най-актуалните и най-добрите 
налични научни, технически и 
социално-икономически констатации, 
която е представителна за широк набор 
от независими експертни становища, и 
да основе оценката си на съответната 
информация, включително данни, 
представени от държавите членки, 
доклади на Европейската агенция за 
околна среда, най-добрите налични 
научни данни, включително докладите 
на IPCC и цялостна социално-
икономическа и секторна оценка на 
въздействието за всяка предложена 
нова цел. Предвид факта, че Комисията 
е поела ангажимент да проучи как 
таксономията на ЕС може да се 
използва от публичния сектор в 
контекста на Европейския зелен пакт, 
това следва да включва информация за 
екологично устойчиви инвестиции от 
страна на Съюза и държавите членки, 
съгласувани с Регламент (ЕС) 2020/... 
[Регламента за таксономията], когато 
тази информация бъде налична. 
Комисията следва да използва 
европейски статистически данни, 
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доколкото това е целесъобразно и в 
съответствие с годишната ѝ работна 
програма.

доколкото са налични, както и да търси 
експертни становища. Европейската 
агенция за околната среда следва да 
оказва съдействие на Комисията, 
доколкото това е целесъобразно и в 
съответствие с годишната ѝ работна 
програма.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тъй като гражданите и 
общностите, играят важна роля за 
ускоряването на прехода към 
неутралност по отношение на климата, 
следва да се стимулира силен обществен 
и социален ангажимент за действия в 
областта на климата. Ето защо 
Комисията следва да се ангажира с 
всички групи на обществото, за да им 
даде възможност да предприемат 
действия за изграждане на неутрално и 
устойчиво на изменението на климата 
общество, включително чрез даване на 
ход на Европейски пакт за климата.

(20) Тъй като гражданите, регионите 
и общностите, а също и 
икономическите оператори, играят 
важна роля за ускоряването на прехода 
към неутралност по отношение на 
климата, следва да се стимулира силен 
обществен и социален ангажимент за 
действия в областта на климата на 
всички равнища, включително на 
национално, регионално и местно 
равнище, и със социалните 
партньори, включително 
профсъюзите, и като се стимулира 
участието на всички хора с 
увреждания и достъпът им до 
информация. Ето защо Комисията, в 
съответствие с принципа на 
партньорство и принципите на 
зачитане на равенството между 
половете и недискриминация, следва 
да се ангажира с всички групи на 
обществото, за да им даде възможност 
да предприемат действия за изграждане 
на неутрално и устойчиво на 
изменението на климата общество, 
включително чрез даване на ход на 
Европейски пакт за климата, с цел 
гражданите на Съюза и 
заинтересованите страни да се 
ангажират в разработването на 
политики на равнището на Съюза в 
областта на климата чрез процес на 
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съвещателна демокрация. Пактът за 
климата служи и като средство за 
споделяне на най-добри практики, 
насърчаване на социалните иновации 
и финансова подкрепа на местни или 
общностни инициативи.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към неутралност 
по отношение на климата е необратим, 
да се осигури постепенно намаляване и 
да се подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да може тя да 
определи курс за постигане на нулеви 
нетни емисии на парникови газове в 
Съюза до 2050 г. От особено значение е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, като те бъдат съобразени с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество1. По-специално, 
с цел осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 

(21) За да се осигурят предвидимост и 
доверие за всички участници от 
стопанския сектор, включително 
предприятията, работниците, 
инвеститорите и потребителите, да се 
гарантира, че преходът към неутралност 
по отношение на климата е необратим, 
приобщаващ, социално справедлив и 
приспособен към социално-
икономическата действителност във 
всички региони, да се осигури 
постепенно намаляване и да се 
подпомогне оценката на 
съгласуваността на мерките и напредъка 
по целта за неутралност по отношение 
на климата, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да може тя да 
предложи курс за постигане на нулеви 
нетни емисии на парникови газове в 
Съюза най-късно до 2050 г. От особено 
значение е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, като те бъдат 
съобразени с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество1. По-специално, 
с цел осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
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достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

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

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с ангажимента на 
Комисията към принципите за по-добро 
законотворчество следва да се търси 
съгласуваност на инструментите на 
Съюза по отношение на намаляването 
на емисиите на парникови газове. 
Системата за измерване на напредъка 
към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
както и съгласуваността на мерките, 
предприети за тази цел, следва да са 
основани и съгласувани с рамката за 
управление, определена в Регламент 
(ЕС) 2018/1999. По-специално 
системата за редовно докладване и 
последователността на оценката и 
действията на Комисията въз основа на 
докладването следва да бъдат приведени 
в съответствие с изискванията за 
предоставяне на информация и доклади 
от държавите членки, въведени с 
Регламент (ЕС) 2018/1999. Поради това 
Регламент (ЕС) 2018/1999 следва да 
бъде съответно изменен, за да се включи 
целта за неутралност по отношение на 
климата в съответните разпоредби.

(22) В съответствие с ангажимента на 
Комисията към принципите за по-добро 
законотворчество следва да се търси 
съгласуваност и взаимно допълване 
между инструментите на Съюза по 
отношение на намаляването на 
емисиите на парникови газове. 
Системата за измерване на напредъка 
към постигането на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
както и съгласуваността на мерките, 
предприети за тази цел, следва да са 
основани и съгласувани с рамката за 
управление, определена в Регламент 
(ЕС) 2018/1999. По-специално 
системата за редовно докладване и 
последователността на оценката и 
действията на Комисията въз основа на 
докладването следва да бъдат приведени 
в съответствие с изискванията за 
предоставяне на информация и доклади 
от държавите членки, въведени с 
Регламент (ЕС) 2018/1999. Поради това 
Регламент (ЕС) 2018/1999 следва да 
бъде съответно изменен, за да се включи 
целта за неутралност по отношение на 
климата в съответните разпоредби.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По същността си изменението на 
климата е трансгранично 
предизвикателство и е необходимо 
координирано действие на равнището 
на Съюза за ефективно допълване и 
укрепване на националните политики. 
Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно постигането на 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до 2050 г., не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен само от 
държавите членки, a поради своя мащаб 
и последици могат да бъдат постигнати 
по-добре на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приема мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за 
постигането на тези цели.

(23) По същността си изменението на 
климата е трансгранично 
предизвикателство и е необходимо 
координирано действие на равнището 
на Съюза за ефективна подкрепа и 
укрепване на националните и 
регионалните политики. Тъй като 
целите на настоящия регламент, а 
именно постигането на неутралност по 
отношение на климата в Съюза най-
късно до 2050 г., не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен само от 
държавите членки, a поради своя мащаб 
и последици могат да бъдат постигнати 
по-добре на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приема мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС). В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели. По силата на принципа 
на лоялното сътрудничество, посочен 
в член 4 от ДЕС, Съюзът и 
държавите членки си съдействат при 
постигането на целите на 
настоящия регламент, вземат всички 
подходящи мерки, произтичащи от 
целите и препоръките, посочени в 
настоящия регламент, и се 
въздържат от всякакви мерки, които 
биха могли да застрашат 
постигането на целите на 
настоящия регламент.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С него се определя обвързваща цел за 
неутралност по отношение на климата в 
Съюза до 2050 г. с намерението да се 
постигне дългосрочната цел по 
отношение на температурата, посочена 
в член 2 от Парижкото споразумение, и 
се осигурява рамка за постигането на 
напредък в преследването на глобалната 
цел за адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение.

С него се определя обвързваща цел, 
приета единодушно от държавите 
членки, за неутралност по отношение на 
климата в Съюза най-късно до 2050 г. с 
намерението да се постигне 
дългосрочната цел по отношение на 
температурата, посочена в член 2 от 
Парижкото споразумение, чрез 
задържане на повишаването на 
глобалното затопляне до значително 
под 2 °C спрямо нивата от 
прединдустриалния период и 
продължаване на усилията за 
ограничаване на повишаването на 
температурата до 1,5 °C спрямо 
нивата от прединдустриалния 
период, както и привеждане на 
финансовите потоци в съответствие 
с устойчиво на климатичните 
изменения развитие, и се осигурява 
рамка за постигането на напредък в 
преследването на глобалната цел за 
адаптация, посочена в член 7 от 
Парижкото споразумение.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Емисиите и поглъщанията на 
парникови газове в целия ЕС, 
регламентирани от законодателството 
на Съюза, трябва да се балансират 
възможно най-скоро, но най-късно до 
2050 г., с което до този краен срок ще се 
постигне намаление до нулеви нетни 
емисии както на равнището на Съюза, 
така и на национално равнище.

Изменение 20

Предложение за регламент
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Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки предприемат 
необходимите мерки, съответно на 
равнището на Съюза и на национално и 
регионално равнище, в т.ч. 
адаптиране на всички политики към 
изменението на климата и отчитане 
на различната изходна позиция в 
енергийния преход на всяка държава 
членка, за да спомогнат за 
индивидуалното и съответно на 
колективното постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в параграф 1, като вземат 
предвид социалните, икономическите 
и териториалните особености, 
както и значението на насърчаването 
на справедливостта, солидарността и 
справедливия преход между държавите 
членки и техните региони.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До септември 2020 г. 
Комисията прави преглед на целта на 
Съюза за 2030 г. по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 11 
от Регламент (ЕС) 2018/1999, с оглед на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, параграф 
1, и проучва възможностите за нова 
цел за 2030 г. за намаляване на емисиите 
с 50 — 55 % спрямо равнищата от 
1990 г. Ако Комисията прецени, че е 
необходимо да се измени тази цел, тя 
представя предложения до Европейския 
парламент и до Съвета, по 
целесъобразност.

3. До септември 2020 г. и след 
извършване на социално-икономическа 
и секторна оценка Комисията 
преразглежда целта на Съюза за 2030 г. 
по отношение на климата, посочена в 
член 2, параграф 11 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, с оглед на целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, 
определя нова цел за 2030 г. за 
намаляване на емисиите с 50 до 55% 
спрямо равнищата от 1990 г. и предлага 
пропорционално финансиране чрез 
бюджета на ЕС за постигане на 
евентуалната нова цел за 2030 г. Ако 
Комисията прецени, че е необходимо да 
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се измени тази цел, тя представя 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета, по целесъобразност.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2021 г. Комисията 
прави оценка на начина, по който следва 
да се измени законодателството на 
Съюза за изпълнение на целта за 2030 г., 
за да се постигне намаляване на 
емисиите с 50—55% в сравнение с 1990 
г., както и целта за неутралност по 
отношение на климата, определена в 
член 2, параграф 1, и разглежда 
предприемането на необходимите 
мерки, включително приемането на 
законодателни предложения съгласно 
Договорите.

4. До 31 декември 2021 г. 
Комисията прави оценка на начина, по 
който следва да се измени 
законодателството на Съюза за 
изпълнение на целта за 2030 г., както и 
законодателството на Съюза 
относно фондовете и 
инструментите, за да се постигне 
намаляване на емисиите с 50 до 55% в 
сравнение с 1990 г., както и целта за 
неутралност по отношение на климата, 
определена в член 2, параграф 1, и 
разглежда предприемането на 
необходимите мерки, включително 
приемането на законодателни 
предложения съгласно Договорите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение
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б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза;

б) конкурентоспособност на 
икономиката на Съюза и социално 
подпомагане;

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) текущи и прогнозирани 
икономически спадове, които 
застрашават заетостта, устойчивия 
растеж и социалното приобщаване;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) най-добрата налична 
технология;

в) най-добрите налични 
технологии и подобрения достъп до 
тях, както и технологичния 
напредък;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) енергийна ефективност, 
достъпност на енергията, енергийна 
бедност и сигурност на доставките, 
като се отчита енергийният микс на 
всяка държава членка;

Изменение 28

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

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

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) въздействията върху 
биологичното разнообразие и 
екосистемите и промените в тях;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) безопасност и достъпни цени 
на храните и сигурност на 
доставките;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) справедливост, солидарност и 
лоялно сътрудничество между 
държавите членки и в самите държави 
членки и регионите, като изцяло се 
вземе предвид социалното, 
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икономическото и териториалното 
сближаване в ЕС;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нужди от инвестиции и 
инвестиционни възможности;

ж) публични и частни инвестиции 
и инвестиционни възможности, 
включително нужди от развитие на 
инфраструктурата;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход;

з) необходимостта от справедлив и 
социално приемлив преход и 
преодоляване на регионалните 
дисбаланси;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

й) най-добрите и най-новите 
налични научни и статистически 
данни, включително последните 
доклади на IPCC и IPBES, и цялостна 
социално-икономическа и секторна 
оценка на въздействието;

Изменение 35

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

йа) ангажимент за световно 
лидерство в областта на 
неутралността по отношение на 
климата;

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) оценката на въглеродния 
отпечатък и на водния отпечатък в 
търговските отношения с трети 
държави.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Съответните институции на 
Съюза и държавите членки гарантират 
постоянен напредък в повишаването на 
капацитета за адаптиране, като при 
необходимост се осигурява трансфер 
на ноу-хау, укрепването на 
устойчивостта и намаляването на 
уязвимостта към изменението на 
климата в съответствие с член 7 от 
Парижкото споразумение.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

сътрудничество с регионалните и 
местните органи, разработват и 
прилагат стратегии и планове за 
адаптиране, които включват конкретни 
цели за намаляване и цялостни рамки 
за управление на риска на основата на 
солидни базови линии за климата и 
уязвимостта и оценки на напредъка и 
въздействието, като отчитат 
регионалните особености.

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета заключенията от 

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

тази оценка заедно с доклада за 
състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999. В своята 
оценка Комисията се позовава на 
напредъка по отношение на 
адаптирането, постигнат от 
регионите и метрополните региони, 
както е посочено в член 4, както и на 
секторните пътни карти с цел 
насърчаване на прозрачен и социално 
справедлив преход към неутралност 
по отношение на климата.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката, посочена в параграф 1, и 
прегледът, посочен в параграф 2, се 
извършват въз основа на обща 
информационна система на ЕС, 
достъпна за обществеността, която 
включва информацията, генерирана 
от различните действащи лица, 
които участват в постигането на 
целта за неутралност по отношение 
на климата и на напредък в областта 
на адаптирането. За да се осигури 
стандартизация и хомогенност на 
информацията, общата 
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информационна система на ЕС се 
състои от данни, които се намират 
лесно и са достъпни, оперативно 
съвместими и многократно 
използваеми. Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 9 за допълване на настоящия 
регламент чрез създаване на обща 
информационна система на ЕС и 
определяне на изискванията за 
информацията и данните, които да 
бъдат включени в тази система. Тази 
система се възползва от 
възможностите, предоставяни от 
цифровизацията и новите 
технологии.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Когато въз основа на оценката, 
посочена в параграф 1, и 
преразглеждането, посочено в 
параграф 2, Комисията установи, че 
мерките на Съюза не съответстват на 
целта за неутралност по отношение на 
климата, посочена в член 2, параграф 1, 
или са неподходящи за гарантиране на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, или че 
напредъкът към постигане на целта за 
неутралност по отношение на климата 
или към адаптирането, посочено в член 
4, е недостатъчен или че мерките на 
Съюза са довели до загуба на 
конкурентоспособност и работни 
места в конкретни региони, тя 
предприема необходимите мерки в 
съответствие с Договорите 
едновременно с прегледа на курса, 
посочен в член 3, параграф 1.
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Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) адекватността на съответните 
национални мерки за осигуряване на 
напредък по отношение на 
адаптирането, посочено в член 4, и 
външни за държавата членка 
фактори, които влияят върху 
напредъка, включително 
непреодолима сила.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета заключенията от 
тази оценка заедно с доклада за 
състоянието на енергийния съюз, 
изготвен през съответната календарна 
година в съответствие с член 35 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999. В своята 
оценка Комисията се позовава на 
мерките, предприети от 
компетентните регионални 
администрации и метрополните 
региони във връзка с целта за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в член 2, 
параграф 1, и с адаптирането към 
изменението на климата, посочено в 
член 4, с цел насърчаване на прозрачен 
и социално приемлив преход към 
неутралност по отношение на 
климата.

Изменение 47

Предложение за регламент
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Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Общата информационна 
система на ЕС, посочена в член 5, 
параграф 2, има раздел, който 
включва стратегии, мерки и добри 
практики, за да спомогне за 
хармонизиране на мерките, 
предприети от държавите членки, в 
съответствие с препоръките на 
Комисията.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съответната държава членка 
взема надлежно предвид препоръката, в 

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

дух на солидарност и лоялно 
сътрудничество между държавите 
членки и Съюза, между самите държави 
членки, както и между съответната 
държава членка и нейните региони, 
освен ако последните имат надлежно 
обосновани възражения срещу 
проекта на препоръка;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) регионална статистика и 
данни, включително данни за 
метрополните региони; както и

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) най-добрите налични научни 
данни, включително последните 
доклади на IPCC и цялостна социално-
икономическа и секторна оценка на 
въздействието; както и
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Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В съответствие с принципа на 
партньорство, Комисията се ангажира 
с всички групи на обществото, за да се 
осигурят полезни взаимодействия, да 
се укрепи обменът на информация и 
да се увеличи осведомеността за 
постигане на неутрално и устойчиво на 
изменението на климата общество. 
Комисията подпомага приобщаващ, 
интерактивен и достъпен процес на 
всички равнища, включително на 
национално, регионално и местно 
равнище, заедно със социалните 
партньори, НПО, гражданите и 
гражданското общество, като се 
гарантира участието на всички хора 
с увреждания и достъпът им до 
информация, за обмен на най-добри 
практики и за набелязване на действия, 
които да допринесат за постигането на 
целите на настоящия регламент. Освен 
това Комисията може също така да 
използва многостепенните диалози в 
областта на климата и енергетиката, 
създадени от държавите членки 
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съгласно член 11 от Регламент (ЕС) 
2018/1999.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 2018/1999
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 Член 11

Многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката

Многостепенен диалог в областта на 
климата и енергетиката

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

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