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Резолюция на Европейския парламент относно извънредното положение по 
отношение на климата и околната среда
(2019/2930(RSP))

Европейският парламент,

— като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 25 ноември 2019 г. 
относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда,

— като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че продължават да се водят разисквания относно 
действителните последици от изменението на климата; като има предвид, че 
приносът на човешката дейност към изменението на климата – ако той 
действително е решаващ фактор – все още не е измерен точно;

1. отбелязва, че съществува опасност идеологическият начин, по който се 
представят „извънредни ситуации“, вместо да спомогне за воденето на 
уравновесени дебати, да предизвика ненужен конфликт между поколенията и да 
го институционализира;

2. категорично отхвърля опитите за установяване на постоянно извънредно 
положение без възможност за алтернативи, тъй като те водят до принудителното 
му признаване от страна на научната общност и в обществените дебати;

3. изразява изключителното си безпокойство по повод на основаващия се на сляпо 
доверие, а не на знания подход към „екологичния преход“, който демонстрираха 
по време на изслушванията новоизбраният председател на Комисията Урсула фон 
дер Лайен и много кандидати за членове на Комисията, както и няколко 
политически групи, и който води до преследването на нереалистични цели в 
политическия дневен ред на ЕС;

4. изразява своята решимост да върне разглеждането на въпросите, свързани с 
околната среда, отново в рамките на рационална дискусия и в контекста на 
съгласуване на екологичните със социалните политики, като се съсредоточи върху 
най-замърсяващите аспекти на нашия модел на производство и потребление;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, 
Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.


