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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. силно приветства факта, че в политическите насоки за новата Комисия за периода 
2019 – 2024 г. е заложен принципът за интегриране на целите на ООН за 
устойчиво развитие (ЦУР) в процеса на европейския семестър и че този подход е 
отразен в писмата за определяне на ресора на члена на Комисията, отговарящ за 
икономиката, и на заместник-председателите, отговарящи съответно за 
Европейския зелен пакт и за икономика, която работи за хората;

2. приветства факта, че съобщението превръща Европейския зелен пакт в двигател 
на икономическата стратегия на ЕС, за да се постави Съюзът на прав път към 
неутралност по отношение на климата чрез справедлив и приобщаващ преход, 
подкрепян от инвестиции в зелени технологии и устойчиви решения, с цел 
създаване на допълнителни работни места и нов устойчив растеж, като 
същевременно се зачитат ограничените възможности на планетата Земя, което ще 
бъде от полза за гражданите и дружествата в ЕС; 

3. приветства факта, че годишният доклад за стратегията за устойчив растеж за 
2020 г. пренасочва процеса на европейския семестър, за да се постави 
устойчивостта и благосъстоянието на гражданите в центъра на икономическата и 
социалната политика, по-специално със създадения в докладите за 2020 г. нов 
раздел, акцентиращ върху устойчивостта; приветства факта, че Комисията 
признава, че икономическият растеж не е самоцел и че икономиката трябва да 
работи за хората и за планетата; отбелязва, че европейският семестър трябва да 
постави по-силен акцент върху екологичната устойчивост, като предостави 
насоки на държавите членки относно това къде са най-необходими структурни 
реформи и инвестиции за устойчив икономически модел;

4. отбелязва в това отношение, че координацията на макроикономическите политики 
на държавите членки е, наред с другото, основен инструмент за гарантиране на 
постигането на целите на Европейския зелен пакт, по-специално неутралността по 
отношение на климата до 2050 г.;

5. подчертава, че за постигането на целите на ЕС в областта на климата и 
енергетиката, в съответствие с ангажиментите, поети в рамките на Парижкото 
споразумение, е необходимо окончателно отделяне на използването на енергията 
и ресурсите от икономическия растеж;

6. призовава Комисията да разшири обхвата на европейския семестър, като допълни 
настоящия подход, основан на данъчна и бюджетна дисциплина, с дисциплина в 
областта на климата и околната среда, без да отслабва настоящия процес на 
икономическо управление на ЕС; поради това призовава Комисията да разработи 
нов показател за климата, който да отразява икономическите показатели и да 
оценява несъответствието между бюджета на държавите членки и сценария при 
национален бюджет, съгласуван с договореностите от Париж; подчертава 
необходимостта този показател да предоставя на държавите членки указание 
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относно тяхната траектория на температурата по рамката на Парижкото 
споразумение, и по този начин да се даде възможност на разширения европейски 
семестър да предоставя препоръки за намаляването на техния климатичен дълг;

7. подчертава необходимостта от премахване на пречките пред публичните 
инвестиции в полза на прехода; подчертава необходимостта от надграждане на 
базата на счетоводните практики при частните инвестиции, които дават 
възможност за разпределяне на себестойността на инвестицията във времето; 
поради това призовава Комисията да направи оценка на въвеждането на схема за 
амортизация на инвестициите за публични инвестиции, което би дало възможност 
за квалифицирано третиране на публичните инвестиции, съответстващи на 
таксономията, така че себестойността им да се разпределя през целия жизнен 
цикъл на свързаните публични инвестиции;

8. подчертава значението и потенциала за създаване на заетост на приноса на 
държавите членки за постигането на ЦУР, тъй като това ще създаде нови работни 
места в сектора на услугите и в разработването на устойчиви продукти и пазари;

9. изразява категоричното си съгласие с Комисията, че данъците и субсидиите 
следва да подпомагат прехода към зелена икономика; призовава Комисията да 
отправи амбициозни специфични за всяка държава препоръки за насърчаване на 
национални данъчни реформи и за бързо поетапно прекратяване на субсидиите за 
изкопаеми горива, за да се подпомогне преходът към зелена икономика;

10. подчертава, че за да се увеличи ангажираността, е важно диалогът с националните 
парламенти и гражданското общество на национално равнище да бъде 
структуриран и систематичен.
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