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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва, че регионите и градовете вече демонстрираха ангажимент за борба 

срещу изменението на климата в качеството си на основни участници в 

инициативите „План за действие Лима – Париж“ (LPAA) и „Зона на 

недържавните участници за действия в областта на климата“ (NAZCA); 

приветства инициативите, като Конвента на кметовете за климата и енергетиката, 

включително инициативата за приспособяване към изменението на климата 

(инициативата „Кметовете се адаптират“), меморандума за разбирателство „Под 

2 градуса“ и инициативата „Регионите се адаптират“; насърчава повече градове в 

ЕС да се присъединят към тези инициативи и да се ангажират с амбициозни 

действия в областта на климата; счита, че приносът на тези инициативи следва да 

бъде признат и насърчен от поднационалните и националните правителства и 

междуправителствените организации; 

2. отбелязва, че местните органи са отговорни за изпълнението на повечето мерки за 

адаптация и за смекчаване на последиците от изменението на климата и на по-

голямата част от законодателството на ЕС в тази област; подчертава 

необходимостта от действие по отношение на градоустройственото планиране, 

мобилността, обществения транспорт и инфраструктура, енергийните 

характеристики на сградите, образователните кампании, интелигентните градове, 

интелигентните мрежи и регионалните субсидии с цел изпълнение на 

Споразумението от Париж; 

3. отбелязва, че в днешно време повечето европейски граждани живеят в градове; 

отбелязва, че решенията, свързани с градската инфраструктура, които се вземат от 

отговорните фактори в градовете, ще окажат въздействие върху способността на 

градовете да устояват на изменението на климата, тъй като по-честите валежи от 

дъжд, наводнения и горещини вероятно ще бъдат сред предизвикателствата, пред 

които ще се изправят европейските градове в резултат на изменението на климата; 

4. подчертава факта, че градовете, предприятията и други недържавни участници 

имат потенциал да допринесат за смекчаването на последиците от изменението на 

климата с намаляване на емисиите от порядъка на 2,5 – 4 милиарда тона CO2 до 

2020 г.1, което е повече от годишните емисии на Индия, и че това е сходно по 

обем с количеството от 4 – 6 милиарда тона CO2, с което според ООН могат да 

бъдат намалени емисиите чрез приетите в Париж планирани национално 

определени приноси до 2030 г., т.е. едно десетилетие по-късно; 

5. подчертава, че регионите и градовете играят ключова роля в борбата с 

изменението на климата и самостоятелно могат да намалят с 5% световните 

емисии, за да се изпълнят целите на Парижкото споразумение, и че съвместно с 

другите равнища на управление и с частния сектор имат потенциала да намалят 

                                                 
1 Доклад на Световния алианс за равенство между половете и за борба с изменението на климата (Global 

Gender and Climate Alliance, GGCA), декември 2015 г. 
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световните емисии с 46%1; 

6. припомня, че транспортният сектор е отговорен за емисии на парникови газове и 

на опасни за здравето атмосферни замърсители, чиято концентрация в градския 

въздух се регулира с Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните 

емисии на някои атмосферни замърсители2; 

7. припомня, че в член 7, параграф 2 от Парижкото споразумение се признава, че 

„адаптацията е глобално предизвикателство, пред което са изправени всички и 

което има местни, поднационални, национални, регионални и международни 

измерения“; 

8. признава, че действията на местните органи са от ключово значение за 

способността на правителствата да изпълняват ангажиментите си по рамката за 

глобални действия в областта на климата; 

9. подчертава, че недържавните участници се превръщат в ключов елемент от 

системата за действия в областта на климата в периода след Парижкото 

споразумение и от процеса по линия на Рамковата конвенция на ООН по 

изменението на климата (РКОНИК); подчертава, че те биха могли да дадат ценен 

принос за улесняването на диалога и на глобалните прегледи и биха могли да 

допринесат за по-ефективен процес на преразглеждане съгласно Парижкото 

споразумение; 

10. призовава за засилване както на индивидуалните, така и на координираните 

действия на европейско, регионално и местно равнище за приспособяване към 

последиците от изменението на климата; 

11. подчертава, че градовете са движеща сила при разработването на 

градоустройствени политики, тъй като са в състояние да свързват инициативите с 

националните планове за действие и да се съсредоточават върху инициативите с 

най-голямо въздействие; призовава за по-значимо участие на местните 

администрации в процеса на вземане на решения в ЕС; 

12. отбелязва, че кметовете на градове са пряко отговорни пред своите избиратели за 

решенията си и могат да действат по-ефективно и бързо, а често и с незабавни и 

значителни резултати; 

13. призовава за ново управление, което може да осигури средства за действия в 

областта на климата и за по-добро интегриране на регионите и градовете и на 

техните представителни органи, като например Комитета на регионите на 

равнище ЕС, в процеса на РКООНИК с цел да се установи постоянен пряк диалог 

между различните равнища, като се започне на местно и регионално равнище; 

отбелязва, че вследствие на обявяването на оттеглянето на САЩ от Парижкото 

                                                 
1 Изследване на Arup, озаглавено „Краен срок 2020 г. как градовете ще постигнат поставените цели“ 

(„Deadline 2020. How cities will get the job done“).  

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
2 Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване 

на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за 

отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1). 
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споразумение много щати и градове в САЩ потвърдиха отново ангажимента си 

да зачитат национално определения принос на държавата за намаляване на 

емисиите на САЩ с 26 – 28% до 2025 г. в сравнение с нивото на емисиите през 

2005 г. и че предвид конкретния контекст, местните и поднационалните органи 

следва да бъдат неразделна част от процеса по РКООНИК, за да може позициите 

им да бъдат представени в рамките на този процес и да се улесни 

разпространението на най-добри практики на местно равнище по отношение на 

смекчаването на последиците от изменението на климата и приспособяването към 

него; 

14. подкрепя необходимостта от ясно посочване на ролята на местните и 

регионалните органи на управление в Парижкото споразумение, за да се 

гарантира дългосрочна реакция по отношение на изменението на климата; счита, 

че ЕС трябва да работи по места с градовете и регионите, за да направи 

европейските региони и градове по-добре свързани и по-устойчиви, да създава 

енергийно ефективни общини и да разработва по-интелигентни градски 

транспортни мрежи; 

15. посочва, че до 2030 г. почти 60% от световното население ще живее в градските 

райони; отбелязва, че Целта за устойчиво развитие (ЦУР) № 11 („Градовете и 

населените места да станат приобщаващи, сигурни, издръжливи и устойчиви“) 

предвижда до 2020 г. съществено да се увеличи броят на градовете и населените 

места, които са приели и прилагат интегрирани политики и планове, насочени към 

приобщаване, ефективно използване на ресурсите, смекчаване на и 

приспособяване към изменението на климата и устойчивост спрямо бедствия, 

както и да се разработи и прилага цялостно управление на риска от бедствия на 

всички равнища в съответствие с рамковата програма от Сендай за намаляване на 

риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г.; отбелязва, че съгласно документа 

„Изгледи за световната урбанизация“ (World Urbanisation Prospects) от 2014 г. на 

ООН 54% от световното население е живеело в градските райони през 2014 г. 

спрямо 30% през 1950 г.; отбелязва, че този процент се очаква да достигне 66% 

през 2050 г.; 

16. призовава новата глобална структура да включва официално местните и 

регионалните органи в подготовката и прилагането на ясен план за действие в 

областта на климата за Парижкото споразумение; подчертава, че тази структура 

следва да следи обвързващите цели, да извършва мониторинг на напредъка чрез 

механизми за оценка и да предвиди специални финансови инструменти за 

превръщане на ангажиментите в осезаеми резултати; 

17. призовава за насърчаване и гарантиране на координацията на всички публични 

администрации и насърчаване на участието на обществеността, както и на 

заинтересованите страни в социалната и икономическата сфера; 

18. призовава за изготвяне на пътна карта за адаптация, чрез която да се следят 

действията в областта на климата на регионално и местно ниво и която да 

включва най-новите данни за действията за адаптация в ЕС, включително за 

докладване относно национално определените приноси в ЕС; 

19. изразява загриженост във връзка с това, че зачестяването на екстремните 
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метеорологични явления, като например горещини, силни бури, наводнения и 

суши, е пряко следствие от изменението на климата, предизвикано от човека, и 

това ще продължи да оказва отрицателно въздействие върху много части от 

Европа по-често, което ще направи хората, природата и екосистемите, които те 

обитават, по-уязвими, освен ако не бъдат предприети конкретни мерки и не се 

възстанови кръговратът на водата; подчертава необходимостта от засилване на 

инвестициите в екологосъобразна инфраструктура, която може да помогне за 

охлаждането на градовете и да осигури защита и помощ при екстремни 

метеорологични явления; посочва, че градовете и регионите са взаимно свързани 

и зависими от други градове и региони, които да ги снабдяват с основни услуги, 

като например храна, вода и енергия, както и от инфраструктурата за тяхното 

доставяне; подчертава, че за ефективното планиране и осъществяване на 

приспособяването е необходима надеждна информация относно бъдещите 

климатични рискове, пред които е изправен даден град, и за физическата и 

икономическа уязвимост, до която водят те; припомня, че има градове, които не 

разполагат със конкретна информация за рисковете, свързани с климата, която да 

се използва в процеса на вземане на решения за планиране и развитие на местно 

равнище, и че за постигането на това е необходим общ и последователен подход, 

съчетаващ диалог и партньорства, които надхвърлят отделните сектори и равнища 

на управление; призовава за интегрирана подкрепа от страна на ЕС, за да се 

повишат солидарността и обмена на най-добри практики между държавите 

членки и да се гарантира, че най-силно засегнатите от изменението на климата 

региони могат да предприемат необходимите мерки за приспособяване; 

20. настоятелно призовава регионите и градовете да създадат специални планове за 

приспособяване, за да се гарантира намаляването на тяхната уязвимост спрямо 

изменението на климата; 

21. подчертава необходимостта от засилване на инвестициите в екологосъобразна 

инфраструктура, която може да помогне на градовете за понижаване на 

температурата и да им осигури защита и помощ при екстремни метеорологични 

явления; 

22. отбелязва, че по-специално увеличаването на дървесното растително покритие в 

градовете, при внимателен подбор на подходящите видове за съответната зона, 

намалява осезаемия топлинен поток и температурата на въздуха, с което 

действително подобрява микроклимата на градовете и топлинния комфорт за 

хората; счита, че това съображение следва да бъде основа за планирането на 

земеползването и градоустройствените проекти на градовете в ЕС; 

23. подчертава, че е необходимо регионите да прилагат и редовно да актуализират 

регионалните програми с мерки за улесняване на адекватното приспособяване с 

цел да се води борба с последиците от изменението на климата, както и че всички 

региони трябва да си сътрудничат при изготвянето на планове за приспособяване 

към въздействието на изменението на климата и в разработването на интегрирани 

планове за управление на крайбрежните зони и на водните ресурси; 

24. припомня, че в стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата 

(COM(2013)0216) се определят три основни цели и свързани действия: 1) 
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насърчаване на действията от страна на държавите членки; 2) насърчаване на 

държавите членки да приемат всеобхватни стратегии за приспособяване; и 3) 

осигуряване на финансиране по програмата LIFE в подкрепа на изграждането на 

капацитет и засилване на действията за приспособяване в Европа (2013 – 2020 г.); 

25. припомня, че за да се изпълнят задълженията, произтичащи от Парижкото 

споразумение, не само трябва да бъдат намалени емисиите, но и трябва да бъде 

увеличен капацитетът за поглъщане на CO2 от почвата, така че да може да се 

постигне нетно поглъщане на CO2 от атмосферата през втората половина на века; 

26. призовава за засилване на защитата на съществуващите и новосъздадените 

градски гори в регионите на ЕС, като се има предвид тяхното значение за 

прекарването на свободното време на местното население, а в някои области и за 

осигуряване и опазване на източниците на питейна вода; счита, че общините 

следва да предоставят цялата необходима подкрепа за поддържането на тези 

екосистеми и на техните услуги и за предотвратяване на всякакви дейности, които 

биха предизвикали влошаване на тяхното състояние; 

27. посочва, че за повишаването на устойчивостта на обществото и на населените 

области с цел да се предприемат мерки във връзка с неизбежните последици от 

изменението на климата са необходими редица мерки, включително по-ефикасно 

и по-рационално използването на водите (мерките за приспособяване, свързани с 

водите, трябва да се ползват с приоритет, също както и мерките за смекчаване на 

последиците, които вече са предприети по отношение на въглерода) и действия в 

крайбрежните зони; разработване на стратегии, основани на екологосъобразното 

градоустройствено планиране, със специален акцент върху защитата от 

наводнения; мобилизиране на ноу-хау и ресурси за приспособяване на посевните 

култури и управлението на горите с цел предприемане на мерки във връзка с 

проблемите със сушата и пожарите; както и от подобряване на свързаността 

между екосистемите с цел насърчаване на видовете да мигрират; 

28. признава необходимостта мерките за адаптация да постигнат координация и 

съгласуваност на всички равнища на планиране и управление, както и че е важно 

да се гарантират съвместни подходи и пълна съгласуваност между националните 

стратегии за адаптиране и плановете за управление на риска на местно равнище; 

29. посочва, че уязвимостта на отделните лица спрямо последиците от изменението 

на климата, и особено на така наречените екстремни явления, до голяма степен се 

определя от това дали имат възможност за достъп до основни ресурси, като 

например енергия и вода;  като има предвид този факт, призовава публичните 

органи да гарантират достъпа до посочените два основни ресурса; 

30. отбелязва, че само петнадесет държави – членки на ЕС, са приели план за 

действие и стратегия за адаптация, включващи само няколко конкретни мерки по 

места; подчертава необходимостта от мониторинг и оценка на всички стратегии за 

адаптация и планове за действие относно предотвратяването на рискове, 

наводненията и управлението на водите;  

31. признава, че за да се определят общи приоритети, от основно значение за целите 

на смекчаването на последиците и приспособяването към тях е ефективното 
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управление на ресурсите; призовава за интегрирани стратегии на местно равнище 

за гарантиране на по-ефективното използване на ресурсите и за изграждане на 

устойчивост и приспособяване към последиците от изменението на климата в най-

силно засегнатите райони; 

32. счита, че местните и регионалните органи следва да предприемат интегрирани и 

дългосрочни действия за смекчаване на последиците от изменението на климата и 

за приспособяване към тях на местно равнище; 

33. счита, че местните поднационалните органи следва да могат да определят ясно 

своите ангажименти относно смекчаването на последиците от изменението на 

климата и приспособяването към тях, както направиха държавите чрез 

национално определените приноси, за да се осигури надежден и прозрачен 

принос, както се започне от с надеждна процедура на измерване, отчитане и 

проверка, чрез инициативи като Глобалния конвент на кметовете в областта на 

климата и енергетиката; призовава за създаването на система на приноси, 

определени на местно равнище, която да бъде приложена в пряка връзка с 

национално определените приноси и като тяхно допълнение; счита, че тези 

приноси, независимо дали те са национални, поднационални, регионални или 

местни, следва да се придържат към общи условия, процедури и насоки, когато е 

целесъобразно, за да се гарантира прозрачността на действията и подкрепата; 

34. припомня, че поне 20% от бюджета на ЕС за 2014-2020 г. (приблизително 212 

милиарда евро) следва да бъдат похарчени за действия в областта на климата; 

отбелязва, че в Специален доклад № 31/2016 на Европейската сметна палата 

счита, че съществува сериозен риск, целевата стойност от 20 % да не бъде 

постигната, ако няма допълнителни усилия за справяне с изменението на климата, 

като същевременно признава, че приемането на целта е довело до повече и по-

добре насочени средства за действия по климата в някои от европейските 

структурни и инвестиционни фондове, а именно Европейския фонд за регионално 

развитие и Кохезионния фонд, но в други области, като например Европейския 

социален фонд, селското стопанство, развитието на селските райони и 

рибарството, до голяма степен продължава обичайната практика (което означава, 

че не е имало значителна промяна с оглед на действия в областта на климата); 

35. приема със задоволство включването на тематичните цели TO4, TO5 и TO6 сред 

критериите за разпределяне на подкрепа от кохезионните фондове; припомня, че 

според Европейската сметна палата без вземането на допълнителни мерки може 

да не се изпълни ангажиментът за гарантиране, че поне 20 % от средствата по 

многогодишната финансова рамка се изразходват за действия в областта на 

климата през периода 2014-2020 г.;  

36. подчертава липсата на система за отчитане на дела от структурните и 

кохезионните фондове, предназначени за действия за смекчаване и 

приспособяване към изменението на климата от страна на местните органи; 

37. призовава Комисията да въведе задължение за държавите членки да посочват 

процента средства на ЕС, изразходвани на местно равнище за намаляване на 

емисиите на парникови газове и за гарантиране на приспособяването на 

територията към последиците от изменението на климата; 
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38. призовава Комисията, ЕИБ и държавите членки да засилят административния 

капацитет на регионите и градовете с цел те да могат да се възползват изцяло от 

възможностите за публично и частно финансиране, които са на разположение на 

равнище ЕС; подчертава необходимостта от подобрена финансова помощ, за да се 

помогне на местните и регионалните органи да прилагат последователни мерки в 

областта на климата; счита, че финансовите механизми като глобалните фондове 

за действия в областта на климата следва да бъдат пряко достъпни за местните 

органи; 

39. запознат е с проблемите, пред които ще бъдат изправени общините и регионите, 

които до този момент са били напълно зависими в икономическо отношение от 

добива на конвенционални енергийни източници, като например въглища, и 

призовава тяхната структурна промяна да бъде подпомагана от европейски 

програми за финансиране; 

40. призовава местните и регионалните органи да направят всичко възможно, за да се 

създадат публични фондове, които могат да се използват, например, за 

насърчаване на развитието на възобновяемите източници на енергия, за 

децентрализиране на мрежи и насърчаване на използването на електроенергия, 

произведена за собствено потребление; 

41. настоятелно призовава публичните органи да регистрират действията, които 

повишават уязвимостта и емисиите на парникови газове, както и да стимулират 

по фискален път действията, които насърчават приспособяването към 

изменението на климата и намаляването на емисиите; 

42. изтъква необходимостта да се насърчават енергийният преход и инвестициите на 

местно равнище в смекчаване на последиците от изменението на климата и мерки 

за приспособяване, като се намалява бюрокрацията, създават се необходимите 

условия за новаторски решения и се насърчават партньорствата с местните 

общности и гражданското общество с цел да се популяризират действията в 

областта на изменението на климата; призовава за национални инициативи за 

повишаване на гражданската информираност относно ефекта от изменението на 

климата; 

43. подчертава значението на образованието по въпросите на климата и призовава за 

предприемане на съответни мерки на място по отношение на общините и 

училищата, за да бъде гарантирано необходимото равнище на експертни знания. 

44. приветства инициативите на градовете, като изграждането на интелигентни 

градове и интелигентна мрежа, които имат за цел да намалят емисиите на 

парникови газове и да увеличат ефективността на ресурсите чрез действия в 

областта на изменението на климата, постигането на „зелен“ растеж и 

насърчаването на създаването на зони, свързани с обществени транспортни 

системи; изтъква, че регионите трябва да подобрят правилата относно „зелените“ 

градове  с оглед постигане на национален „зелен“ растеж в градските райони, като 

се има предвид, че градовете са основни фактори за емисии на парникови газове и 

че решения, като например интелигентните мрежи, предлагат потенциал за 

доставяне на енергията по-ефективно до домове и сгради, като по този начин се 

подобрят енергийната ефективност и потреблението; 
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45. приканва компетентните органи да насочат селскостопанското и горското 

производство към дейности, които служат за намаляване на преките и непреките 

емисии на парникови газове, и да изготвят планове за постепенно увеличаване на 

поглъщателната способност на почвата;  

46. приветства потенциалните икономически печалби на градовете, които поемат 

водеща роля в инфраструктурата с ниски въглеродни емисии, включително 

намалените разходи за енергия, поддръжка и обществено здравеопазване, което се 

подобрява в резултат на намаляването на замърсителите; 

47. припомня, че малките проекти за възобновяема енергия, като например 

общностите за възобновяема енергия и проектите за производство на енергия от 

възобновяеми източници, могат да допринесат за постигането на целите на 

Парижкото споразумение; 

48. подчертава, че е важно градовете да играят водеща роля в борбата срещу 

изменението на климата като насърчават използването на обществения транспорт, 

включително железопътния транспорт; отбелязва, че задръстванията на 

движението са водещ източник на емисии на въглероден диоксид; подчертава, че 

ЕС трябва да работи на място с градовете и регионите с цел да се повиши 

енергийната ефективност и свързаността на регионите и градовете на ЕС, за да се 

развиват по-интелигентни градски транспортни мрежи за по- устойчив на 

изменението на климата свят; 

49. припомня, че транспортът е източник не само емисии, които имат значително 

въздействие върху здравето, но и на емисии на парникови газове; счита, че 

регионите и градовете имат огромен потенциал за намаляване на емисиите на 

парникови газове от транспорта като ги отчитат в по-голяма степен в планирането 

на транспорта; изтъква необходимостта от финансиране на инициативи, 

подпомагащи местната и регионалната нисковъглеродна мобилност; 

50. насърчава местните органи да изпълнят планове в областта на транспорта и 

логистиката, за да насърчат частния и обществения електрически транспорт, 

включително чрез определянето на зони за движение единствено на велосипеди и 

електрически превозни средства и чрез предоставянето на достатъчен брой лесно 

достъпни пунктове за зареждане; 

51. като признава специалното значение на транспортния сектор, призовава за 

определяне на няколко пилотни региона с цел проучване на възможностите за 

интелигентна и свързана транспортна система между градските и селските 

райони; 

52. призовава Комисията да гарантира, че в програма „Хоризонт 2020“ се отделя по-

голямо внимание и финансиране за проекти за иновации и научни изследвания в 

областта на кръговата икономика и устойчивите градове; 

53. подчертава отново необходимостта от изпълнение от страна на регионите на 

Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите1 и 

                                                 
1 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните 
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Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност1; 

54. приканва местните органи да провеждат информационни кампании, включително 

в сътрудничество с представители на сектора на общественото хранене, за да 

повишат осведомеността относно въглеродния отпечатък на храните, с цел 

образоване на хората във връзка със здравословното хранене и насърчаването им 

да се хранят с храни с малко въздействие върху климата; 

55. подчертава, че сезонната местна храна може да намали емисиите на парникови 

газове, причинени от транспорта, и по този начин да намали общия въглероден 

отпечатък на храните; призовава Комисията да увеличи местното и регионалното 

устойчиво производство на храни; 

56. призовава за укрепване на партньорствата между ЕС и местните и регионалните 

органи на управление за засилване на процедурите за ускоряване на местните 

действия в областта на климата в рамките на кръговата икономика с цел 

намаляване на отпадъците, контролиране на изменението на климата и по-

ефективно използване на ресурсите; 

57. подчертава, че кръговата икономика е инструмент с огромен потенциал за 

подобряване на устойчивостта в градовете, и призовава Комисията да включи 

градовете в стратегията за кръговата икономика; 

58. приканва компетентните органи да се заемат с проблема с отпадъците с оглед на 

пълното реализиране на кръговата икономика и насърчаване на начини на 

обезвреждане, различни от изгаряне, на отпадъци, които не подлежат на повторна 

употреба или рециклиране; 

59. отправя искане към Комисията да търси начини за засилване на международното 

сътрудничество между регионите и участниците на местно равнище с цел обмен 

на добри практики и извлечени поуки, насочени към постигането на целите на 

Парижкото споразумение; 

60. призовава националните правителства да помагат на градовете и регионите да 

изпълняват международните ангажименти за подкрепа на инициативи в областта 

на климата и енергетиката на местно и регионално равнище; 

61. приканва градовете и регионите да поемат водеща роля при насърчаването на 

енергийната ефективност и производството на възобновяема енергия, за да се 

намалят емисиите на парникови газове и атмосферното замърсяване; отбелязва, че 

регионите и градовете могат да изиграят ключова роля за декарбонизацията на 

обществото и че тяхното участие в създаването на енергийна система въз основа 

на възобновяеми източници следва да бъде приоритет за ЕС и отделните държави 

членки; 

62. приветства решението на Междуправителствения комитет по изменението на 

                                                 
характеристики на сградите (OB L 153, 18.6.2010 г., стр. 13). 
1 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на 

директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1). 
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климата да изготви специален доклад относно градовете и климата през 2023 г. – 

ангажимент, който ще доведе до повече изследвания на значението на градовете в 

борбата с изменението на климата; призовава Комисията да участва активно в 

изготвянето на доклада и да популяризира многостепенна териториална визия за 

действията в областта на климата; счита, че градовете следва да дадат своя принос 

за доклада за глобалния климат през 2018 г.; счита, че градовете и регионите 

могат да окажат влияние върху разработването на политики в периода след 

Парижкото споразумение, като прилагат стратегически подход за справяне с 

глобалното затопляне и за подпомагане на мерките за смекчаване и 

приспособяване в градските райони, където живее повече от половината 

население на света; 

63. признава специалната отговорност на градовете за справяне с изменението на 

климата, тъй като те са източник на 70 % от емисиите на CO2 в световен мащаб; 

счита, че ангажиментите, поети по време на Декларацията на кметството на 

Париж през 2015 г., ще бъдат изпълнени само посредством работа с Глобалния 

конвент на кметовете в областта на климата и енергетиката и повсеместното 

приемане на планове за действие от градовете в целия ЕС; призовава Комисията 

да помогне, когато това е необходимо, да се гарантира успешното интегриране на 

Пакта на кметовете и на Конвента на кметовете, който започна на 22 юни 2016 г. 

64. отбелязва, че по време на 22-ата сесия на Конференцията на страните по 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP22) в Маракеш 

местните и регионалните органи разработиха пътната карта за действие от 

Маракеш, в която се изтъква необходимостта от по-пряко участие на местните 

органи, които следва официално да се признаят като част от официалната 

дискусия относно изменението на климата, а не просто да бъдат считани за 

участници на равнището на други недържавни участници като неправителствени 

организации и частния сектор; 

65. изтъква, че публичните органи следва да изпълняват ролята на образец в 

качеството им на потребител и призовава за фокусиране на структурните фондове 

или за тяхното увеличаване, за да бъде подпомогната енергийната ефективност на 

обществените сгради и независимото снабдяване на общините посредством 

възобновяема енергия; 

66. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да популяризират пилотни 

схеми и модели на енергийна независимост на местно равнище – модели, 

основани на системи за разпределение, икономическите ползи от които се 

използват за финансиране на нови съоръжения, намаляващи екологичния 

отпечатък; 

67. призовава Комисията да насърчава координацията и обмена на информация и най-

добри практики между държавите членки, регионите, местните общности и 

градовете; 

68. изразява загриженост във връзка с оценката на Европейската сметна палата от 

2016 г., че няма да бъде постигната целта на ЕС за изразходване на 20 % от 

бюджета за настоящия програмен период за действия в областта на климата; 

признава големия брой трудности при измерването и оценяването на проекти на 
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ЕС, които имат за цел намаляване на изменението на климата и последиците от 

него; призовава Комисията да информира постоянно Парламента относно 

напредъка в тази важна област; 

69. подчертава значението на децентрализираните, кооперативни граждански 

енергийни проекти и призовава да бъдат подпомогнати посредством структурните 

фондове, както и намаляване на бюрократичната тежест на национално и 

регионално равнище; 

70. признава значението на подходите „отдолу нагоре“ за осигуряване на приемане от 

страна на заинтересованите страни на мерките за смекчаване на изменението на 

климата; признава потенциала на инструментите, които са създадени съобразно 

Регламента за общоприложимите разпоредби1, като например интегрираните 

териториални инвестиции (ИТИ) и водените от общностите инициативи за местно 

развитие (ВОИМР), за да се подпомогне постигането на целите на ЕС в тази 

област; призовава Комисията да работи със заинтересованите страни на 

национално и местно равнище, за да гарантира правилното използване на целия 

набор от инструменти, с които разполагат; 

71. отново потвърждава своя ангажимент към постигането на успешното глобално 

разгръщане на Конвента на кметовете в областта на климата и енергетиката; 

отбелязва значението на установяването на цели, които са напълно измерими; 

отбелязва в допълнение, че някои от представените планове за действие съдържат 

ангажименти до 2020 г. и така съответните градове имат допълнителна работа за 

периода до 2030 г.; 

72. приветства доброволните мерки („система на светофара“) за гарантиране на 

видимостта на въздействието върху климата и въглеродния отпечатък на храните 

и други продукти и призовава за въвеждане на общи за целия ЕС показатели, 

предоставящи възможност за доброволно, но съпоставимо етикетиране, по-

специално в регионалната търговия. 

  

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд 

за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско 

дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 320). 
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