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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно "2050: Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана 
политика на ЕС за опазване на климата "
(2008/2015(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид приетото съгласно член 175 от правилника за дейността на ЕП 
решение от 25 април 2007 г. за създаване на временна комисия по изменението на 
климата1, 

– като взе предвид съществуващите законодателни актове на ЕС за опазване на 
околната среда с положителен принос за климата в различните политически сфери 
(Приложение A) и на своите резолюции за изменението на климата, в частност 
онези от тях, които бяха приети по време на настоящия му шести мандат 
(Приложение Б),

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2007 г. за ограничаване на 
глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий – преди конференцията в Бали и след 
това (COP13 и COP/MOP 3)2,

– като взе предвид своята резолюция от 31 януари 2008 г. относно резултатите от 
конференцията в Бали за изменението на климата (COP 13 и COP/MOP 3)3,

– като взе предвид своята резолюция от 10 април 2008 г. във връзка със Зелената 
книга на Комисията за адаптиране към изменението на климата в Европа –
възможни действия от страна на ЕС (СOM(2007)0354)4,

– като взе предвид своята резолюция от 21 май 2008 г. относно научните факти за 
изменението на климата- констатации и препоръки за решения5,

– като взе предвид декларацията от 8 юли 2008, приета по време на срещата на 
страните от Г8 в Hokkaido Toyako (Япония) по темата "Околна среда и промени в 
климата ", чиято цел е до 2050 година да бъдат намалени трайно наполовина 
емисиите на парникови газове, 

– като взе предвид 14-ата конференция на държавите, подписали Рамковата 
конвенция на ООН относно изменението на климата (РКООНИК) (COP 14), и 
четвъртата конференция на държавите, подписали горната спогодба, която ще се 
проведе във формат среща на държавите, подписали Протокола от Киото 
(COP/MOP 4), от 1 до 12 декември 2008 в Posen (Полша),

                                               
1 ОВ, C 74 E от 20.3.2008 г., стр. 652 + протокол от 18.2.2008 г., т. 7.
2 Приети текстове, P6_TA(2007)0537
3 Приети текстове, P6_TA(2008)0032
4 Приети текстове, P6_TA(2008)0125
5 Приети текстове, P6_TA(2008)0223
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– като взе предвид граждански форум „Агора” относно изменението на климата, 
състоял се от 12 до 13 юни 2008,

– като взе предвид съвместната парламентарна среща на Европейския парламент и 
националните парламенти на 20 и 21 ноември 2008 г. на тема „Енергетика и 
устойчиво развитие”,

– като взе предвид резултатите от анкетата на специалното издание на Евробарометър 
300 относно отношението на европейците към изменението на климата,

– като взе предвид публичните изслушвания и обмен на мнения между временната 
комисия по изменението на климата и изтъкнати личности, както и резултатите от 
пътуванията на делегациите, 

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на временната комисия по изменението на климата 
(A6-0000/2008),

Водещи политически идеи 

A. като има предвид, че опазването на природата е задача, която се предава от 
поколение на поколение,

Б. като има предвид, че дейността, извършена от Европейския парламент по време 
на настоящия му мандат във връзка с промените в климата, е източник на 
вдъхновение и поставя задача за утвърждаване на интегрирана европейска 
политика за опазване на климата,

В. като има предвид, че водещата и укрепваща идентичността роля на Европейския 
съюз в международната борба срещу глобалното затопляне означава дълг към
гражданите на Европа, не само да бъдат формулирани средносрочни и 
дългосрочни цели за опазване на климата, но и тези цели да бъдат постигнати 
чрез перспективни политически мерки,

Г. като има предвид, че настоящите, но и бъдещите парламентарни представителни 
органи и представители на гражданите на Европа ще се ръководят от тези
основни принципи на политиката за опазване на климата и от принципите за 
устойчиво развитие, социална поносимост и справедливост между отделните 
поколения и ще продължат и занапред да осъществяват необходимите цели за 
опазване на климата,

Д. като има предвид, че промените в климата са предизвикателство, за което няма 
универсално политическо решение, но консолидирането на наличните 
възможности и рязкото увеличаване на ефективността във всички сфери на 
икономиката и обществения живот ще допринесат за решаването на проблемите, 
свързани с ресурсите и разпределението, и може да открие пътя към Трета 
индустриална революция,



PR\728472BG.doc 5/74 PE407.892v01-00

BG

Е. като взе предвид, че според данните на Европейската агенция за околна среда от 
2006 година производството на енергия в ЕС заема дял от 30,9% от общата 
емисия на парникови газове, транспортният сектор 19,4%, домакинствата и 
сферата на услугите 14,6%, строителството и индустриалното производство 
12,9%, селското стопанство 9,2%, индустриалните процеси 8,1% и секторът на 
отпадъците 2,9% от всички емисии, а останалите емисии възникват вследствие 
химични разтворители и неопределени горивни процеси,

Ж. като има предвид, че много сектори вече дават своя принос за намаляване на 
емисиите на парникови газове и вече са на разположение много изгодни по 
отношение на разходите възможности за намаляване на вредните емисии и 
спиране на промените в климата, както и технологии за увеличаване на 
ефективността, но широкото им приложение се блокира от ограничен достъп до 
пазара, бюрократични пречки и високи разходи за финансиране,

З. като има предвид, че промените в климата няма да могат да бъдат овладени само 
чрез намаляване на емисиите в отделните сектори, а е необходим системен 
подход за решаване на проблема, за да се намерят пътища за политически 
решения за всички сектори и чрез сближаване на законодателството да се 
постигнат промени в производството и потреблението, валидни за цялото 
общество,

Международно измерение: „Периодът след 2012 година”, външна политика за 
опазване на климата и международна търговия 

И. като има предвид, че преговорите за споразумение за периода след 2012 година 
под ръководството на Обединените нации съгласно пътната карта от Бали се 
водят в следните основни области: намаляване на емисиите и нови 
задължителни цели за намаляване на емисиите, мерки за адаптиране, 
изкореняването и разрушаването на горски площи, разработка на технологии за 
намаляване на емисиите и адаптиране, необходимите финансови ресурси и 
накрая преглед на гъвкавите механизми съгласно Споразуменията от Маракеш 
към Протокола от Киото,

Й. като има предвид, че преговорите за споразумение за периода след 2012 година 
по време на конференцията по въпросите на климата в Копенхаген (COP 15) 
трябва да приключат в края на 2009 година, за да се избегне прекъсване между 
първия и втория период на поемане на задължения,

К. като има предвид, че на срещата на върха на Съвета през пролетта на 2008 
година беше подчертана необходимостта от ускоряване на преговорите по 
пътната карта от Бали, за да може в съответствие с целта на ЕС за намаляване на 
глобалното затопляне до 2°C да бъде прието ново споразумение за опазване на 
климата до 2009 година,

Л. като има предвид, че водещите индустриални нации в света на миналата среща 
на върха Г8 в Hokkaido Toyako (Япония) се обявиха за намаляване наполовина 
на емисиите на въглероден диоксид до 2050 година и желаят да преследват тази 
цел по време на преговорите за споразумение за периода след 2012 година,
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М. като има предвид, че промените в климата могат да изострят потенциалните 
конфликти в международните отношения, например поради миграция 
вследствие климатичните промени, поради загуба на територия и гранични 
спорове, породени от наводнения и отместване на бреговата линия, както и 
поради конфликти, свързани с разпределение на ресурсите, вследствие 
намаляване на селскостопанските площи и водните запаси,

Н. като има предвид, че на срещата на върха на Съвета през пролетта на 2008 
година беше възложено на Комисията да представи европейска стратегия за 
финансиране на мерки за опазване на климата, която има за цел намаляване на 
емисиите и хармонизиране във връзка с изследователската дейност и 
разработката на нисковъглеродни технологии и техния трансфер,

О. като има предвид, че наличните финансови средства за мерки за адаптиране в 
развиващите се страни са напълно недостатъчни и трябва да се увеличат 
значително,

П. като има предвид, че разработката и трансферът на модерни екологични 
технологии представляват важно условие за успешното намаляване на вредните 
емисии в глобален мащаб и прилагане на стратегии за адаптиране,

Р. като има предвид, че технологичният трансфер е възпрепятстван от 
загрижеността за защитата на интелектуалната собственост, слаби политически 
институции, липса на правова държавност и общ недостиг на капитали,

С. като има предвид, че Световната търговска организация (СТО) не представлява 
алтернативен форум за водене на преговори за опазването на климата в 
международен план и че без успешното приключване на преговорите по 
споразумение за периода след 2012 година не може да се очаква принос на 
световната търговия към опазването на климата,

Енергия

Т. като има предвид, че в глобален мащаб петролът е най-важният енергоизточник 
и заема около 35% от потреблението на първични енергийни източници, следван 
от въглищата - с 25% и земния газ - с 21%, но епохата на евтини и налични в 
изобилие изкопаеми енергоизточници клони към своя край,

У. като взе предвид, че Международната агенция по енергетика прогнозира до 2030
година увеличаване на световното потребление на енергия с най-малко 60% и 
това нараснало потребление на енергия ще се дължи и на нововъзникващите 
икономики,

Ф. като има предвид, че задоволяването на нарастващото енергопотребление в 
средносрочен и дългосрочен план само чрез изкопаеми горива е изключено и че 
инвестиционните решения през следващите години ще определят структурата на 
енергийната система и на енергийния микс през следващите десетилетия,

Х. като има предвид, че нарастващото енергопотребление изисква множество 
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взаимно допълващи се мерки като спешна модернизация на наличните 
електроцентрали на твърдо гориво с цел силно увеличаване на тяхната 
ефективност, изграждане на нови електроцентрали и постоянно увеличаване на 
дела на възобновяемите енергийни източници,

Ц. като има предвид, че икономията на енергия е най-евтината и най-чистата форма 
на щадящо отношение към ресурсите и по този начин на опазване на климата,

Ч. като има предвид, че използването на атомната енергия, независимо от 
наличните запаси на уран, продължава да поставя все още неизяснения въпрос за 
сигурното крайно складиране на атомните отпадъци и достъпа на 
недемократични държави до тази технология,

Ш. като има предвид, че с проекта ITER Европа се превърна в център на 
изследванията във връзка с ядрения синтез като възможен нов енергиен 
източник на бъдещето,

Биогорива

Щ. като има предвид, че настоящата политика за биогоривата е белязана от 
конфликт на целите, изразяващ се от една страна в намаляване на хранителните 
запаси и увеличаване на цените на хранителните продукти, а от друга страна в 
увеличаване на енергопотреблението и търсене на алтернативни горива,

Ъ. като има предвид, че производството на биомаса за добив на енергия и като 
гориво разкрива нови икономически възможности пред много развиващи се 
страни и ги прави по-независими от вноса на енергия,

АБ. като има предвид, че според подробен анализ на жизнените цикли потенциалът за 
намаляване на вредните емисии при много биогорива от първо поколение в 
сравнение с конвенционалните горива отчасти е значително намален и въпросите, 
свързани с устойчивото развитие, въздействието върху околната среда и 
наличността на земеделски площи в конкуренция с производството на хранителни 
продукти досега не са намерили задоволително решение,

AВ. като има предвид, че една устойчива политика, свързана с биогоривата, трябва да е 
насочена както към установяване на критерии за устойчиво развитие при 
производството на биогорива от първо поколение, така и към насърчаване на 
свободно от идеология развитие при биогоривата от второ поколение,

AГ. като има предвид, че петролната индустрия едва при съответно търсене на 
биогорива ще изгради необходимата цялостна инфраструктура за нови горива, но 
от друга страна автомобилната индустрия е постигнала технологичен напредък, 
който позволява да се определи всяко съотношение на смесване на бензин и 
биогориво чрез сензор в автомобила и вграждането на такава допълнителна 
техника в автомобилите дава възможност и по-стари автомобили да се зареждат с 
биогориво, за да може по този начин да се намалят емисиите на CO2 при всички 
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автомобили,

Енергийна ефективност 

AД. като има предвид, че 40% от крайното потребление на енергия се извършва в 
сградите и по този начин 33% от всички емисии на парникови газове се дължат на 
застроената среда,

AЕ. като има предвид, че сградите (жилищни, промишлени и обществени сгради) по 
пътя на модернизирането на топлоизолацията, отоплителните и охлаждащите 
системи, електроуредите и вентилационните устройства крият огромен потенциал 
за намаляване на емисиите на CO2 при ефективност на разходите,

AЖ. като има предвид, че енергоспестяващите сгради често страдат от естетически 
недостатъци,

AЗ. като има предвид, че постоянната проверка и адаптация на стандартите за 
ефективност на електрическите и електронните уреди към актуалните пазарни 
условия е също така необходима, както и въвеждането на тези стандарти за големи 
промишлени уреди и проверката на забраната за Stand-by за нови уреди,

Мобилност и логистика 

AИ.като има предвид, че отделянето на растежа в транспорта от общия икономически 
растеж е основна цел на транспортната политика на ЕС, но въпреки това търсенето 
на транспортни услуги е нараснало повече от брутния вътрешен продукт, поради 
което и без това високият дял на транспортните емисии в емисиите на парникови 
газове продължава да нараства в ЕС,

AЙ.като има предвид, че в момента около една трета от крайното потребление на 
енергия в ЕС се пада на транспорта и че транспортният сектор почти изцяло ( 97%) 
зависи от петролни горива (бензин и дизел),

AК. като има предвид, че емисиите на парникови газове в ЕС за периода 1990 - 2005 
година e можело да спаднат с 14% вместо със 7,9%, ако в транспортния сектор е 
било реализирано същото намаляване на емисиите, както в другите сектори,

AЛ. като има предвид, че 80% от населението в ЕС живее в градски райони, в които се 
отделят 40% от всички причинени от транспорта емисии, като претоварването на 
транспортния трафик, което също се концентрира основно в градските райони, 
струва на ЕС около 1% от БВП,

AМ. като има предвид, че градската мобилност е свързана от една страна пряко с 
индивидуалното качество на живот, а от друга страна тъкмо индивидуалният 
транспорт в градовете допринася в значителна степен за емисиите на парникови 
газове и други екологични проблеми като замърсяване на въздуха и шум, поради 
което вместо да се повишава качеството на живот на гражданите, то намалява 
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значително поради отрицателни въздействия върху здравето,

AН.като има предвид, че половината от пътните отсечки, които изминават гражданите 
на ЕС, са по-къси от 5 км,

AO.като има предвид, че в ежедневния регионален транспорт и пътуване до работното 
място 60% от всички пътувания с автомобил и 90% от всички пътувания с влак се 
извършват на максимално разстояние 30 км,

AП.като има предвид, че железопътният и водният товарен транспорт е намалял за 
периода 2001 - 2006 година (от 18,6% на 17,7%, респ. от 6,5% на 5,6%), а 
автомобилният транспорт се е увеличил (от 74,9% на 76,7%),

AР. като има предвид, че превозът на пътници и товари по вода е един от най-добрите 
варианти за енергийна ефективност и делът на товарите, които в ЕС се превозват 
по вода, е около 40%,

AС. като има предвид, че според извършените оценки потреблението на енергия при 
речния транспорт на тон товар и километър представлява една шеста от 
потреблението на енергия в автомобилния транспорт и половината от 
потреблението на енергия в железопътния транспорт,

AТ. като има предвид, че се увеличава търговията по презокеанските маршрути и 
тенденциите в корабостроенето са насочени към изграждане на по-големи 
контейнеровози или пътнически кораби, които изразходват повече мазут и поради 
това замърсяват околната среда повече, отколкото преди, без международното 
корабоплаване да се е присъединило към международните усилия за опазване на 
климата,

AУ. като има предвид, че извършената постепенна либерализация и дерегулация на 
въздухоплавателния сектор през изминалото десетилетие от една страна беше 
важно условие за динамичното развитие на европейския въздушен транспорт и 
пътническите полети в ЕС през периода 1995 – 2004 година се увеличиха с 49%, но 
от друга страна и емисиите на въглероден диоксид в целия сектор нараснаха със 
79% за периода 1990 - 2005 година,

AФ.като има предвид, че растежът във въздушния транспорт води до още по-големи 
въздействия върху околната среда въпреки техническите и експлоатационните
подобрения, но досега се е провел само ограничен дебат по задължителните 
емисионни норми за самолетни двигатели с цел технологично усъвършенстване на 
задвижващите механизми и липсват изследвания за практическа изпълнимост,

AХ.като има предвид, че вследствие на въздушния транспорт освен въглероден 
диоксид в атмосферата се отделят и азотни окиси, водни пари, сулфатни и саждени 
частици, които по оценка на Междуправителствения комитет по изменение на 
климата (IPCC) усилват два до четири пъти общото въздействие на емисиите от 
въздушния транспорт, без при тази оценка да се взема предвид допълнителният
ефект от образуването на перести облаци,
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Туризъм и паметници на културата 

AЦ. като има предвид, че според изследване на Центъра за световно културно 
наследство към ЮНЕСКО една десета от всички световни паметници на културата 
и световни културни ландшафти са застрашени от въздействието на промените в 
климата,

AЧ. като има предвид, че според Световната организация по туризъм (UNWTO) Европа 
е най-важният туристически регион в света и 55% от всички посещения на 
чуждестранни туристи през 2006 година са били в Европа,

AШ. като има предвид, че промените в климата може да причинят промени в 
туристическите потоци и тези промени да доведат до значителни отрицателни 
икономически последици за засегнатите туристически райони,

Схема за търговия с емисии и индустриални емисии 

AЩ. като има предвид, че европейската схема за търговия с емисии е уникален 
инструмент за намаляване на емисиите при максимална ефективност и служи за 
модел по отношение на други подобни системи, чиято съвместимост трябва да се 
осигури,

БА. като има предвид, че за формулирането на следващи цели за намаляване на 
емисиите при търговията с емисии трябва да се вземат предвид и инвестиционните 
цикли (наличност на нови производствени технологии, капитали, времева 
компонента),

ББ. като има предвид, че трябва да бъде подсилена основната идея на Механизма за 
чисто изпълнение (CDM) и на Съвместното изпълнение (JI) – разпространение на 
модерни и ефективни технологии, 

БВ. като има предвид, че разходът на енергия при електромоторите и задвижващите 
механизми за индустриални цели може да се намали значително чрез регулиране на 
скоростта и оптимизиране на частите на двигателя в зависимост от конкретните 
потребности,

Улавяне и съхраняване на CO2 (CCS)

БГ. като има предвид, че CCS се прилага в малки мащаби в различни области, 
например при добива на нефт и газ, но като значима технология за опазване на 
климата все още се намира в ранен стадий,

БД. като има предвид, че разходите и рискът преобладават пред икономическите 
предимства и коефициентът на полезно действие на електроцентралите с CCS 
спада въпреки използването на най-модерни технологии,

БЕ. като има предвид, че технологията на улавяне и съхранение на CO2 (CCS) като 
свързваща технология по пътя към декарбонизацията на енергийната система би 
могла да допринесе за намаляване на емисиите на CO2 от електроцентралите и да 
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послужи като допълнение за разширяване на спектъра на възобновяемите енергии, 
като обаче CCS представлява технология, прилагана в крайните точки на мрежите
('end-of-pipe'),

Земеделие и животновъдство 

БЖ.като има предвид, че промените в селскостопанската практика, европейското 
екологично законодателство и последните структурни реформи на Общата 
селскостопанска политика са насочени към устойчиво развитие и следователно 
водят непряко чрез по-доброто използване на наличните ресурси до намаляване на 
емисиите,

БЗ. като има предвид, че липсват специфични цели за опазване на климата в селското 
стопанство, като например задължителни изисквания за намаляване на емисиите на 
метан и райски газ, както липсват и системи за насърчаване на използването на 
наличния потенциал за намаляване на емисиите,

БИ. като има предвид, че отглеждането на фуражни култури на големи площи за целите 
на животновъдството значително допринася за увеличаване на общите емисии на 
парникови газове в селското стопанство,

БЙ. като има предвид, че екологичното животновъдство допринася значително за 
опазване на околната среда чрез грижа за ландшафта и запазване на пасищата при 
незначителен разход на енергия и по-малко емисии,

БК. като има предвид, че броят на животните трябва да бъде съобразен с наличните 
площи и че насочените към устойчиво развитие практики за използване на 
пасищата могат да помогнат за предотвратяване на почвената ерозия на пасищата,

Горско стопанство

БЛ. като взе предвид, че горите са от голямо значение за биосферата, но като цяло 
въпреки многобройните им функции в глобалната екосистема нямат пазарна 
стойност, 

БМ. като има предвид, че над 30% от световната суша е покрита с гори, в които живеят 
над две трети от всички населяващи Земята видове, и че около 30% от годишните 
емисии на парникови газове се поемат от горите,

БН. като има предвид, че горите от една страна играят съществена роля за спирането на 
промените в климата, а от друга страна най-малко една трета от горите в света са 
засегнати от последиците от тези промени,

БО. като има предвид, че големият проблем с унищожаването на горите се дължи на 
свързаните с него социални и икономически проблеми като бедност и недостатъчно 
развитие, слаби политически институции и неспазване на принципите на правовата 
държава, както и несправедливо разпределение на собствеността и корупция,

Опазване на почвата 
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БП. като има предвид, че почвите в Европа са изложени на по-бързи от преди 
необратими увреждания, чиито размери се усилват от промените в климата,

БР. като има предвид, че размразяването на вечно замръзналите почви променя 
състоянието на почвите в Северното полукълбо и допълнително освобождава 
значителни количества метан в атмосферата, 

Водно стопанство

БС. като има предвид, че наличността на водни ресурси, снабдяването с питейна вода, 
потреблението на вода и третирането на отпадните води се намират в тясна връзка 
с икономическите и социалните рамкови условия,

БТ. като има предвид, че съществуващите в Европа регионални различия по отношение 
на наличните водни ресурси ще се усилят още повече поради промените в климата,

Рибно стопанство

БУ. като има предвид, че рибата и морските дарове са важен хранителен ресурс, 
океанът е най-големият глобален запас на въглерод и служи като източник за 
биомаса и суровини,

БФ. като има предвид, че морските хранителни ресурси се използват пълноценно,

Управление на отпадъците и ресурсите 

БХ. като има предвид, че за съжаление количествата отпадъци се увеличават въпреки 
всички усилия,

БЦ. като има предвид, че европейското законодателство във връзка с отпадъците 
допринася за намаляване на нетните емисии на парникови газове от сектора на 
отпадъците, въпреки че все още не е използван целият потенциал,

Мерки за адаптиране

БЧ. като има предвид, че мерките за адаптиране от всякакъв вид гарантират сигурност 
за бъдещето при ограничаване на щетите, настъпили поради исторически емисии 
на парникови газове и свързаното с това повишаване на температурата,

БШ. като има предвид, че чистият анализ на съотношението между разходи и ползи 
при разработката на мерки за адаптиране не е достатъчен за гарантиране на 
минимална степен на защита за всички групи от населението,

БЩ. като има предвид, че потреблението на природни ресурси съгласно Оценката за 
състоянието на екосистемата през хилядолетието (Millenium Ecosystem Assessment)
междувременно застрашава две трети от всички екосистеми, уязвимостта от 
промените в климата се увеличава, а с това и необходимостта от възможно най-
бързо разработване на мерки за адаптиране,
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Здравеопазване

ВА. като има предвид, че някои здравни последици от промените в климата могат да 
бъдат държани в шах чрез подготовка и укрепване на здравните системи и чрез 
съответни превантивни мерки,

Растеж и заетост

ВБ. като има предвид, че договорените на срещата на върха през пролетта на 2007 
година цели във връзка с политиката за опазване на климата са постижими в 
технологично и икономическо отношение и предлагат уникални възможности за 
дейност на хиляди европейски предприятия,

ВВ. като взе предвид, че много предприятия все още не са осъзнали достатъчно 
значението на свързаните с промените в климата шансове и рискове, 

ВГ. като има предвид, че проявата на ангажираност по отношение на опазването на 
климата е съвместима с устойчивия икономически растеж и благосъстояние,

ВД. като има предвид, че по-скоро в определени браншове, отколкото между 
различните браншове ще се стигне до преразпределяне на работните места,

Насърчаване на технологии на бъдещето 

ВЕ. като има предвид, че търговията с емисии представлява най-важната част от
европейската програма за опазване на климата, за да може чрез повишаване на 
ефективността да се намалят емисиите на парникови газове,

ВЖ. като има предвид, че увеличаването на ефективността само по себе си няма да 
сложи началото на технологична революция, а вероятно ще се отрази благоприятно 
само на онези технологии и процеси, които вече са разработени и са утвърдени на 
пазара,

ВЗ. като има предвид, че чрез повишаване на ефективността не може да се постигне 
нито намаляване на разходите за разработка на напълно нови и поради това скъпи 
технологии, нито намаляване на разходите за пазарното утвърждаване на вече 
разработени технологии, които обаче са много необходими за изпълнение на 
дългосрочните цели за опазване на климата,

ВИ. като има предвид, че търговията с емисии сама по себе си не е достатъчна за 
излизане от задънената улица по отношение на въглерода и предизвикване на 
мащабна революция в сферата на технологиите с отделяне на малко количество 
CO2,

Интелигентни компютърни системи и информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ)

ВЙ. като има предвид, че на сектор ИКТ в момента се падат 2% от цялото отделено 
количество CO2 в света, а този бранш би могъл не само да намали собствените си 
емисии на CO2, но и да разработи иновационни и енергийно ефективни 
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приложения за целия стопански сектор,

Финансиране и бюджетни въпроси 

ВК. като има предвид, че настоящият бюджет на ЕС е недостатъчен за постигане на 
целите за опазване на климата, тъй като политическият приоритет за борба с 
промените в климата не е осигурен със съответните бюджетни средства,

ВЛ. като има предвид, че в следващата финансова рамка ще бъдат предвидени 
бюджетни средства за борба с промените в климата и изграждане на европейска 
политика за адаптиране, за да може да се осигури достатъчен "бюджет за климата" 
на ЕС за следващата финансова рамка след 2013 година, 

Образование, обучение и формиране на съзнание 

ВМ. като има предвид, че политико-икономическите и обществено-политическите 
мерки за борба с промените в климата са свързани и с промени в културата, в 
установените навици и начин на живот и едно наистина устойчиво потребление и 
разходване на суровини във всички части на обществото не може да се наложи без 
промяна в мисленето и поведението, за което трябва да се разработят нови модели 
на потребление и нови начини на живот,

ВН. като има предвид, че промените в климата ще предизвикат технологичен тласък 
към модернизация, чиито икономически шансове могат да се използват, само ако 
на пазара се предлагат достатъчно квалифицирани специалисти,

ВО. като има предвид, че специалната анкета на Евробарометър (специално издание на 
Евробарометър 300) ясно показва, че промените в климата се възприемат от голямо 
мнозинство анкетирани лица в Европа като много сериозен проблем, но много от 
анкетираните се оплакват от липса на информация и личните инициативи за 
противодействие на промените в климата се свеждат по-скоро до прости мерки 
като разделно събиране на отпадъци или намаляване на потреблението на вода и 
енергия, за които не се иска съществена промяна в поведението в рамките на 
ежедневния живот,

ВП. като има предвид, че е налице необходимата информация за проверка на 
собствените навици, свързани с мобилността, като например ползването на частен 
лек автомобил и алтернативни възможности за придвижване (ходене пеша, каране 
на велосипед или ползване на обществен транспорт),

ВР. като има предвид, че европейските правила и закони за опазване на климата 
помагат на местните и общинските органи за подобряване на качеството на живот в 
много градове на Европейския съюз и местните инициативи в големите райони 
допринасят решително за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в 
Европейския съюз,

ВС. като има предвид, че не е задача само на търговията на дребно да съдейства за 
развитие на алтернативно поведение на клиентите при покупка, а предприятията 
като цяло чрез търговските си модели и производствени процеси трябва да дават 
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пример за устойчиво развитие и ефективно използване на ресурсите и чрез 
персонала си да могат да използват един значителен мултипликатор за действия в 
опазване на климата,

ВТ. като има предвид, че до голяма степен липсва информация за потребителите 
относно климатичното въздействие на селскостопанските продукти, но 
целенасочените информационни кампании могат да повлияят върху поведението на 
потребителите и по този начин да се постигнат и цели, свързани със здравната 
политика,

2050 – Бъдещето започва днес 

ВУ. като има предвид, че потребностите от ресурси за населението в света още днес 
превишават с една четвърт естествената възможност за възпроизводство на Земята и 
по този начин ще бъдат отнети условията за живот на бъдещите поколения,

ВФ.като има предвид, че основите за бъдещите начини на производство и бъдещото 
поведение на потребителите се полагат в значителна степен чрез настоящите 
политически решения, които изискват далновидност и водещо политическо начало, 
а от друга страна един по-устойчив начин на живот няма да бъде възможен без 
приноса на икономиката, науката, медиите, организираното гражданско общество и 
отделните граждани,

ВХ. като има предвид, че промените в климата представляват глобален екологичен 
проблем, чиито причини са от структурен характер, 

Водещи политически идеи 

1. подчертава неотложната необходимост – следвайки хоризонтален принцип –
промените в климата да бъдат включени като ново рамково условие във всички 
сфери и политики и да се вземат предвид причините и последиците от глобалното 
затопляне при европейското законодателство;

2. напомня специално за необходимите цели при противодействието на промените в 
климата и подчертава ясната средносрочна цел за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20% до 30% до 2020 година, както и дългосрочната цел за 
намаляване на емисиите на парникови газове с 50% до 80% до 2050 година, за да 
може да се ограничи увеличаването на глобалната средна температура до 2°C в 
сравнение с нивото преди индустриалното развитие с вероятност от 50%;

3. подчертава повторно предложените от Европейския парламент политически мерки 
за опазване на климата и сътрудничество на международно ниво, както и на ниво 
Европейски съюз и неговите държави-членки;

4. осъзнава задълженията си, произтичащи от водещата роля на Европейския съюз 
при международните преговори в рамките на РКООНИК на ниво COP 
(конференция на страните по РКООНИК) и MOP (среща на страните по 
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РКООНИК), но и на други международни форуми; посочва неотложната
необходимост за ЕС и неговите държави-членки от изпълнение на целите на 
Протокола от Киото, за да може тази водеща роля да се изпълнява убедително;

5. споделя схващането, че разработката, приложението и износът на модерни 
екологични технологии допринасят за изпълнение на Лисабонската стратегия и 
целите на ЕС, свързани с Протокола от Киото, както и на други изисквания, 
свързани с опазването на климата, за да могат по този начин да се постигнат 
екологичните цели и икономически растеж;

6. подчертава необходимостта първо да се постигне рязко увеличаване на 
ефективността във всички сфери на ежедневния живот и успоредно с това да се 
сложи началото на преминаване към устойчив начин на производство и 
потребление при съзнателно щадене на ресурсите на базата на възобновяемите 
източници на енергия; 

7. подчертава в тази връзка необходимостта да извърши проверка на съвместимостта 
на бюджета на Европейския съюз, както и на настоящите и бъдещите финансови 
инструменти с целите на европейската политика за опазване на климата и при 
необходимост да внесе корекции;

8. подчертава, че една успешна политика в сферата на изследователската и развойната 
дейност може да стане възможна едва чрез практическото приложение на нови 
технологии при осигурен пазарен достъп;

Международно измерение: „Периодът след 2012 година”, външна политика по 
въпросите на климата и международна търговия 

9. настоява Комисията и следващите председателства на Съвета да заемат водеща 
роля в международните преговори за приемане на споразумение за периода след 
2012 година и тези преговори да бъдат приключени до 2009 година, за да остане 
достатъчно време за ратифициране на бъдещо споразумение за опазване на климата 
и да се избегне прекъсването между отделните периоди за поемане на задължения;

10. подчертава, че новото споразумение за опазване на климата под егидата на 
Обединените нации трябва да се основава на принципа за "съвместна, но различна 
отговорност ", при което индустриалните страни дават ясен принос за намаляване 
на емисиите, а развиващите се страни също се задължават да провеждат мерки за 
опазване на климата в рамките на техните възможности; 

11. подчертава, че споразумението за периода след 2012 година трябва да бъде 
съгласувано с други цели от международния политически дневен ред на ООН или 
на Европейския съюз като опазване на биоразнообразието, Целите на 
хилядолетието за развитие или въпроси, свързани със сигурността, за да може да се 
използва взаимното положително повлияване на политиките;

12. призовава Комисията и държавите-членки да включат в програмите, посветени на 
помощ за развитие, изискванията за намаляване на емисиите и мерките за 
адаптиране към последиците от промяната в климата, респ. да посочат тази 
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необходимост в процеса на вземане на решения от страна на международните 
агенции за помощ за развитие, като включат в този процес по пътя на 
партньорството също и частния сектор, публичните органи в засегнатите страни 
или региони; 

13. присъединява се към препоръките в доклада на Върховния представител за общата 
външна политика и политиката на сигурност и на Комисията на тема "Изменение 
на климата и международна сигурност " и подчертава необходимостта от 
изграждането на съответна превантивна дипломация на ЕС във връзка с климата на 
многостранна основа, за да могат аспектите на политиката за опазване на климата 
заедно с други фактори на международните отношения като увеличаване броя на 
населението и миграция поради промените в климата, изместване на живота от 
селата в градовете, енергийни потребности, нарастващи цени на енергията и 
недостиг на вода и хранителни продукти да бъдат включени в по-голяма степен в 
изграждането на международните отношения;

14. призовава ЕС и неговите държави-членки в рамките на Европейската стратегия за 
сигурност (EСС) и Европейската политика за сигурност и отбрана да проучи 
въздействието на промените в климата и произлизащите от това природни бедствия 
върху гражданската защита и сигурността на хората; 

15. призовава ЕС и неговите държави-членки към сключване на партньорства във 
връзка с опазването на климата с конкретни страни, с което да се даде възможност 
за преодоляване на бариерите за успешен трансфер на технологии и изработка на 
индивидуални решения, при които да бъдат взети предвид въпросите във връзка 
със защитата на интелектуалната собственост, равнището на технологично 
развитие, стабилността на институциите и наличните човешки и финансови 
ресурси в конкретната страна;

16. призовава Комисията в рамките на отделните кръгове на преговорите със СТО и 
процеса „След 2012 година” да се придържа към взаимно съгласувани стратегии за 
водене на преговори по отношение на търговската и екологичната политика, за да 
представи достоверно пред партньорите в преговорите европейските цели за 
опазване на климата и разработените за тях инструменти и да разсее загрижеността 
във връзка с търговските бариери или други пречки в търговските отношения с 
трети страни, които не са приели задължителни цели за опазване на климата, както 
и да осъществи принципа на взаимност по смисъла на глобалното опазване на 
климата;

17. изисква Комисията, действащите председателства на Съвета, както и държавите-
членки на двустранна основа в процеса на преговори за споразумение за периода 
след 2012 година да заемат посредническа роля между позициите на 
индустриалните страни, Г5 и развиващите се страни, за да може чрез баланс на 
интересите да се гарантира успехът на преговорите за опазване на климата при 
включване на всички големи емитенти на парникови газове;

Енергия

18. подчертава, че Европа се нуждае от ориентирана към бъдещето стратегическа 
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енергийна и външна политика във връзка с енергията, за да може да се гарантира 
висока степен на сигурност на снабдяването с енергия при спазване на принципите 
за устойчиво развитие, ефективност на ресурсите и неутралност по отношение на 
климата и при това наред с въпроса за наличността на енергия да се даде отговор и 
на въпросите за транспорта и съхраняването на енергията под общото понятие 
„енергийна инфраструктура”;

19. призовава ЕС и неговите държави-членки да осигурят политически насочвана и 
ръководена на пазарен принцип преходна фаза в енергийния микс, при която с 
активната подкрепа на публичния сектор в отделните държави-членки и на 
европейско равнище изкопаемите горива да се допълват постепенно с 
възобновяеми източници на енергия и по-късно да бъдат заменени с такива; 

20. призовава държавите-членки чрез системи за амортизационни отчисления и 
механизми за данъчно стимулиране да мотивират доставчиците на електроенергия 
да извършват необходимата модернизация на електроцентралите на твърдо гориво, 
за да може по този начин да се повиши значително ефективността при 
конвенционалното производство на електроенергия;

21. призовава държавите-членки да осигурят мрежов достъп за децентрализирано 
произведена енергия и електричество, да премахнат бариерите за достъп до пазара 
за иновативните доставчици на електроенергия в сектора на възобновяемите 
енергоизточници, както и да ускорят разширяването на комбинираното 
производство на топло- и електроенергия на местно ниво и да го ориентират към 
средносрочни цели;

22. предлага партньорства за слънчева енергия с трети страни от Средиземноморието 
като ядро на европейската външна енергийна политика, които да поставят основата 
за производство на водород и по този начин на преминаването към икономика с 
незначителни емисии на CO2 на водородна основа; 

23. призовава политическия и икономическия сектор да инвестира в инфраструктура, 
мрежи и електропроводи за добиване на ток от слънчева енергия за производство 
на водород, за да може да предложи на трети страни в рамките на енергийните 
партньорства програми за развитие на необходимите институции, инфраструктура, 
както и програми за обучение на местни специалисти и мрежов достъп за собствено 
потребление;

24. приканва държавите-членки съгласно възможностите на местно или регионално 
равнище да продължат да увеличават дела на енергията, добивана от вятъра, която 
чрез интензивното насърчаване вече се утвърди като форма на добиване на 
енергия, както и дела на водната енергия и геотермалната енергия в енергийния 
микс и да продължат да използват наличния потенциал за развитие и с помощта на 
европейските изследователски инициативи и координация чрез мрежи за върхови 
научни постижения;

25. подчертава огромния потенциал на биомасата за производство на енергия с цел 
намаляване на емисиите на парникови газове и изисква европейска стратегия за 
използване на биомаса за отопление и охлаждане;
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26. приканва Комисията да представи пълен анализ на всички емисии по целия жизнен 
цикъл на биоенергията, за да се определи каква роля може да играе в бъдеще
биомасата като източник на енергия; при това трябва да се проверят предимствата 
и недостатъците на възможностите за подобряване на горивната стойност на 
биомасата, произтичащи от нови селектирани култури или използването на 
биотехнологии;

27. смята, че в рамките на енергийната политика за намаляване на емисиите на CO2
трябва да се проучи и възможният принос на атомната енергия в енергийния микс 
на бъдещето, като в центъра на разсъжденията се поставят не само възможното 
избягване на въглероден диоксид, но и необходимите инвестиции, сигурността на 
доставките на уран, експлоатацията на съоръженията, технологични и 
международни въпроси, свързани със сигурността, както и нерешеният въпрос за 
крайното съхранение на отпадъците в сравнение с възобновяемите източници на 
енергия;

28. смята изследването на технологичните възможности за ядрения синтез в 
изследователския реактор ITER за първата стъпка към целта за търговско 
използване на тази форма на енергия и подчертава, че постигането на тази цел 
силно зависи от това дали е осигурено дългосрочно финансиране на 
изследователската дейност и дали е възможно увеличаване на предвидените 
средства с цел по-бърза реализация на проекта; 

Биогорива

29. констатира, че производството на биогорива отчасти е причина за нарасналите 
цени на хранителните продукти, но отказът от биогорива нито ще реши проблема с 
глада в света, нито ще даде отговор на въпроса за мобилността вследствие на 
климатичните промени;

30. предлага на Комисията да обмисли още веднъж концепцията за постоянната квота 
биогорива и на нейно място да разработи гъвкави сценарии, при които да бъдат 
взети предвид нарастващите потребности от земеделски площи в света за 
отглеждане на хранителни и фуражни култури, както и необходимият внос на 
биогорива в ЕС, за да се отговори на изискванията на индивидуалната мобилност и 
товарния транспорт в бъдеще;

31. смята за неизбежно включването на развиващите се страни в дългосрочна 
стратегия за разработка и производство на биогорива, за да могат да бъдат 
проучени икономическите възможности за планиране и рентабилността, да се даде 
отговор на въпроса за устойчивото екологично развитие и не на последно място да 
се даде възможност за социално развитие и трайно повишаване на доходите;

32. призовава Комисията и държавите-членки да ускорят изследователската и 
развойната дейност във връзка с биогоривата от второ поколение, да предвидят 
необходимите финансови средства за това и да я обвържат с постоянни цели за 
засаждане на култури за добив на биомаса и нейното използване;

Енергийна ефективност 
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33. призовава Комисията да подложи на проверка незадължителния характер на целта 
от 20% по отношение на енергийната ефективност до 2020 година и евентуално да 
предложи на Съвета тази цел да добие задължителен характер;

34. изисква широка информационна кампания за гражданите на местно ниво за 
повишаване на децентрализираната енергийна ефективност, при която на 
собствениците на сгради и жилища се предлагат снимки на отоплението с енергиен 
баланс и се правят предложения за финансиране на възможни мерки за 
модернизация по модела на микрокредитирането; 

35. предлага чрез изложения, информационни прояви и семинари да се създава ефект 
на взаимодействие между собствениците на недвижими имоти, доставчиците на 
финансови услуги, доставчиците на строително-ремонтни услуги и други субекти в 
сектора на недвижимите имоти; 

36. изисква ясна европейска координация за разширяването на комбинираното  
производство на топло- и електроенергия и интегрирането му в индустриални 
съоръжения с цел гарантиране на местни или регионални възможности за 
провеждане на мерки за опазване на климата при едновременно увеличаване на 
ефективността на енергопотреблението;

37. предлага на държавите-членки чрез намалени ставки за ДДС върху мерките за 
модернизация и използваната за тази цел техника, чрез отчитане на енергийната 
ефективност на сградите при определяне на данъка върху недвижимата 
собственост или чрез издаване на паспорти за енергийна ефективност да се 
създават стимули за модернизация;

38. предлага като система за стимулиране на модернизирането на отдадени под наем 
или аренда недвижими имоти намаляване на данъчните ставки при облагането на 
приходите от наем или аренда в съответствие с инвестиционните разходи; 

39. призовава отговорните органи на местната администрация и професионалните 
сдружения в държавите-членки да утвърдят критерия за енергийна ефективност 
при новостроящи се сгради като основен критерий за архитектите и строителните 
инженери, като приемането на нормативни актове в сферата на строителството 
относно степените на енергийна ефективност на новостроящите се сгради могат да 
бъдат една първа стъпка за постигане на тази цел; 

40. призовава Комисията да хармонизира нормативните изисквания за енергийна 
ефективност на електрическите и електронните уреди след пет години съобразно 
актуалните пазарни условия, да актуализира съществуващите програми за 
означаване или класове на енергийна ефективност на уредите и по този начин да се 
избегне предоставянето на погрешна информация на потребителите;

41. призовава Комисията да извърши проверка във връзка със забраната на "stand-by" 
функции на нови уреди в рамките на преразглеждането на Директивата за 
екологичния дизайн и да въведе задължително изискване за автоматични системи 
за изключване и енергоспестяващи режими и за съоръжения с големи двигатели, 
както и за уреди и машини, използвани в индустрията;
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Мобилност и логистика 

42. констатира, че европейският икономически и обществен модел се базира на 
осигуряването на мобилност и наличие на лица, стоки и товари съгласно основния 
принцип за времева ефективност, вместо да осигурява ефективност на ресурсите, и 
поради това в бъдеще е необходим комбиниран подход между тези два фактора; 

43. напомня на съответните отговорни фактори, че и транспортният сектор също 
трябва да изпълнява целите на ЕС по отношение на климата – намаляване на CO2-
емисиите до 2020 година най-малко с 20% в сравнение с 1990 година и увеличаване 
на енергийната ефективност с 20% за същия период;

44. изисква цялостен набор от политики, включващи взаимно допълващи се мерки за 
устойчива транспортна политика, които включват усъвършенстване на 
технологиите за изграждане на транспортни средства (екоиновации), по-широко 
използване на алтернативни задвижващи механизми, интелигентен транспортен 
мениджмънт, промени в начина на управление и използването на леките 
автомобили, както и въвеждане на данък за CO2-емисии, като тези мерки могат да 
бъдат насърчавани чрез въвеждане на ясни преференции в сферата на 
обществените поръчки за доставки;

45. изисква от всички видове транспорт пълно участие в преобразуването на външните 
им разходи във вътрешни разходи;

46. приветства подробния списък на Комисията във връзка с емисиите в транспортния 
сектор (Greening Transport Inventory), в който са изброени съществуващите и 
необходимите в бъдеще законодателни мерки за осигуряване на устойчив растеж в 
транспортния сектор;

47. подчертава значението на инфраструктурните проекти в транспортния сектор, като 
изисква обаче при проектирането, дизайна и конструкцията да се вземат предвид 
възможните бъдещи въздействия върху климата;

48. изказва съжаление, че предизвикателствата към планирането на градската среда 
съгласно изискванията за ефективност на транспорта и опазване на околната среда, 
при което да се предвиждат пешеходни зони, пътища за велосипедисти и гъвкави 
връзки с обществения транспорт на много места изобщо не се вземат предвид или 
се отчитат твърде късно, или пък са взети само отделни мерки;

49. призовава европейските градове и общини да предлагат гъвкави и взаимно 
съгласувани алтернативи по отношение на използването на леки автомобили и да 
предлагат нови възможности за мобилност, например чрез по-интензивно 
свързване на съществуващите мрежи на обществен транспорт между центъра и 
периферията и осигуряване на транспортно-технически приоритет на обществения 
пътнически транспорт в градските центрове чрез приемане на нормативни актове за 
движението по пътищата;

50. подчертава потенциала, заложен в железопътния транспорт, като енергийно 
ефективен вид транспорт с малки CO2-емисии както по отношение на товарния 
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транспорт на дълги разстояния, така и по отношение на регионалния транспорт и 
транспорта до работното място на къси и средни разстояния; 

51. приветства изграждането и разширяването на трансевропейските мрежи и изисква 
възможно най-бързо приключване на приоритетните проекти, представляващи 
върховен приоритет по отношение на логистиката на товарния транспорт и на 
устойчивата европейска транспортна политика;

52. изказва съжаление, че въпреки породената от транспортната политика 
необходимост за преминаване към товарен жп транспорт, през изминалото 
десетилетие инвестициите в разширяване на жп мрежата са отбелязали спад;

53. призовава държавите-членки и общините чрез ценови мерки да насърчават 
преминаването от частен автомобилен към обществен пътнически транспорт и от 
автомобилен към жп транспорт и чрез значителни инвестиции в необходимата 
инфраструктура да разширят силно предлагането и да направят този начин на 
придвижване по-привлекателен; 

54. подчертава значението на интелигентните транспортни системи по смисъла на ко-
модалността и тяхната включване в транспортната политика на Общността, на 
държавите-членки, на регионално и на местно ниво, тъй като те водят до по-голяма 
сигурност и по-слабо въздействие върху околната среда от страна на транспортния 
сектор; 

55. призовава ЕС и държавите-членки да работят в тясно сътрудничество с 
индустриалния сектор за осигуряване на необходимите пазарно-политически 
условия за превръщане на интелигентните транспортни системи, в частност 
управлението на логистиката и безопасността (ERTMS, RIS, eCall), в част от 
транспортния мениджмънт;

56. подкрепя Комисията в поетата от нея задача заедно с държавите-членки да 
определи специални морски магистрали (motorways of the sea) за съкращаване на 
морските пътища и увеличаване на транспорта по европейските морски маршрути; 

57. подкрепя предложенията на Комисията за събиране на пристанищни такси и такси 
за престой на плавателни съдове въз основа на стойностите на отработените газове 
при корабите и осигуряване на електрозахранване на намиращите се в 
пристанищата кораби вместо чрез корабни генератори от сушата;

58. смята, че корабостроителниците и корабоплавателните компании трябва да обърнат 
интензивно внимание на новите технологии за увеличаване на ефективността като 
използване на високи корабни платна, използване на отделената топлина за 
производство на електроенергия, по-ефективни двигатели, по-добри профили на 
корпуса и греблата, по-точни метеорологични прогнози за корекция на курса или 
възможността за икономия на гориво чрез полагане на съответни покрития върху 
корпуса на плавателния съд;

59. призовава Международната морска организация (IMO) да приеме вътрешна за 
сектора на корабоплаването цел за намаляване на емисиите и минимални 
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технологични стандарти за прилагане на тези модерни технологии при строежа на 
нови кораби;

60. смята, че е необходим интеграционен подход в сектора на въздухоплаването, чрез 
който да бъдат задължени самолетната индустрия, въздухоплавателните компании 
и летищните оператори да набележат съвместна цел за намаляване на емисиите до 
2020 година, без да се поставя под въпрос търговията с емисии като инструмент за 
повишаване на ефективността;

61. призовава настоятелно ЕС и държавите-членки до старта на схемата за търговия с 
емисии в сектора възможно най-ефективно да изпълняват и да разширяват общото 
европейско въздушно пространство и проекта SESAR (изследване на управлението 
на въздушния трафик „Единно европейско небе“), да приемат като приоритет 
изграждането на функционални и гъвкави блокове във въздушното пространство и 
по-гъвкавото използване на въздушното пространство като цяло, за да може да се 
използва веднага наличния потенциал за намаляване на емисиите и да се постигне 
до 12% намаление на разхода на гориво от самолетите;

62. призовава производителите на задвижващи системи и двигатели за транспортния 
сектор съгласно стандартите "Eвро 6", но и извън техните рамки, да работят 
съвместно за постоянно подобряване на ефективността на техните машини, да 
приемат вътре в сектора цели за значително повишаване на ефективността и да 
продължат изследванията относно използването на алтернативни горива, за да 
могат по този начин да допринесат за по-устойчив растеж в отрасъла;

63. отправя покана към оръжейната индустрия също да работи за повишаване на 
ефективността на произвежданите от нея двигатели и задвижващи системи и да 
проучва възможностите за използване на алтернативни горива;

64. призовава Комисията до 2010 година да изготви доклад за каботажа и други 
фактори в Европейския съюз, които са причина за празни курсове и загуба на 
ефективност на вътрешния пазар;

Туризъм и паметници на културата 

65. изразява загриженост, че паметниците на културата и културният ландшафт на 
Европа са застрашени от екстремни метеорологични явления и дългосрочни 
промени в климата; 

66. призовава държавите-членки под координацията на Европейския съюз да изготвят 
единен списък на застрашените от промените в климата европейски паметници на 
културата; 

67. призовава държавите-членки и регионите към всеобхватни корективни и 
превантивни мерки в чувствителните към промени в климата сезонни туристически 
места без истински алтернативи, като например осигуряване на водоснабдяването, 
защита от горски пожари или подобряване на бреговата защита, за да се отчете 
икономическото значение на туризма и да се създаде необходимата 
инфраструктура за работни места и доходи, като по този начин се предотврати 
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възникването на значителни икономически щети по веригата на създаване на 
стойност;

68. смята продължаващата експанзия на туризма в някои региони за икономически 
уместна и екологично приемлива, само ако очакваните въздействия на промените в 
климата като например остър недостиг на вода или сняг се вземат предвид при 
бъдещото развитие на конкретното място;

69. призовава туристическия бранш заедно с местните органи на публичната 
администрация и икономическите сдружения да работят по интегрирани стратегии 
с цел намаляване на емисиите и повишаване на енергийната ефективност в сектора, 
преди всичко в транспорта и хотелиерството, както и да планират мерки за защита 
на туристическите съоръжения от екстремни метеорологични явления;

Схема за търговия с емисии / индустриални емисии

70. призовава Комисията преди формулиране на следващи цели за намаляване на 
емисиите от една страна да проучи възможностите за включване на други отрасли в 
схемата за търговия с емисии (СТЕ) респ. за преразпределение на натоварването 
между секторите, включени в СТЕ, и тези, които не са включени в СТЕ, а от друга 
страна да установи действителния потенциал за намаляване на емисиите, като 
вземе предвид съдържащия се в използваните суровини въглерод, както и да 
проучи специфичните условия във фирмите, които участват в международната 
конкуренция; 

71. изисква отказ от основния принцип за стопроцентово предлагане на сертификати 
на търг; смята, че свободното разпределение до една пределна стойност 
("benchmark"), приета на базата на най-достъпната технология, е по-целесъобразно, 
защото само по този начин се гарантира, че във фирмите ще остане достатъчно 
капитал за извършване на необходимите инвестиции за повишаване на 
ефективността; 

72. предлага за ограничаване на CDM/JI-проектите вместо обща пределна стойност 
специфични за отделните страни квоти; призовава секретариата на РКООНИК да 
предложи по-строги критерии за разрешаване на CDM/JI в рамките на преговорите 
за споразумение за периода след 2012 година; 

73. предлага на Комисията да следва при дебата за повишаване на ефективността на 
електрическите задвижващи механизми и електромоторите в уредите за 
индустриални цели една разширена концепция, при която като възможен критерий 
за екологичен дизайн да бъде взет предвид и технологичният потенциал, като 
например регулиращи се скорости на задвижващия механизъм;

Улавяне и съхранение на CO2 (CCS)

74. смята, че именно поради неутралния по отношение на технологиите подход на ЕС 
въпросите, свързани с CCS, трябва да бъдат подложени на дискусия;

75. смята, че е необходимо значително финансово подпомагане на дългосрочни 
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изследователски и развойни проекти, за да бъдат разработени технологиите от 
следващи поколения и да се даде възможност за необходимото увеличаване на 
мащабите;

76. обявява се в подкрепа на подпомагането на международното сътрудничество при 
намиране на пазари за реализация на европейски технологии, в частност в онези 
страни с нововъзникващи икономики, които продължават да използват наличните 
въглищни запаси като източници на енергия;

77. призовава държавите-членки на РКООНИК да признаят CCS като трансфер на 
технологии в рамките на CDM от Споразуменията от Маракеш към Протокола от 
Киото; 

78. призовава ЕС и държавите-членки да се отнасят сериозно към възможните 
скептични нагласи или загриженост от страна на гражданите във връзка с 
прилагането на метода на улавяне и съхранение на CO2, респ. да не отричат 
съществуващите логистични затруднения;

Земеделие и животновъдство 

79. призовава Комисията да извърши проверка относно експлицитното включване на 
селското стопанство в една бъдеща интегрирана европейска политика за опазване
на климата и формулирането на задължителни цели за намаляване на емисиите на 
парникови газове в този сектор при изчерпване на целия наличен потенциал от 
възможности;

80. посочва, че оптимизираното стопанисване на земеделските площи повишава 
хумусното съдържание на почвата и че земеделските площи чрез по-добро 
управление на засяването им и избягване на неозеленени площи могат да 
допринесат за значително по-голямо натрупване на въглерод;

81. застъпва становището, че оптимизирането на практиката при съхранение и 
използване на минерални торове може да даде съществен принос за намаляване на 
емисиите на райски газ; изисква в тази връзка да продължи по-широкото 
приложение на торенето с органична маса вместо с минерални торове;

82. призовава към икономически анализи на рентабилността на определени регионални 
земеделски практики при променени климатични условия, за да бъдат показани 
възможностите за адаптиране и да се улесни преминаването към адаптирани 
селскостопански култури;

83. изисква ускоряване на изследователската и развойната дейност във връзка с 
биотехнологиите при растителната селекция, в зеленото генно инженерство и за 
растителна защита с цел реализиране на селскостопанска политика за опазване на 
климата;

84. смята, че съответстващите на климатичните условия земеделски практики изискват 
нови познания за стопанисването на земеделските земи и че в сферата на 
професионалното обучение на младите земеделски стопани трябва да се включат 
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въпросите, свързани с въздействието на климатичните промени или значението на 
селскостопанското производство по отношение на климата;

85. изисква в производството на мляко и месо проверка и евентуално подобряване на 
фуражните дажби, за да се постигне намаляване на образуването на метан в 
търбуха на преживните животни, без при това да се намалява производителността;

86. вижда в разширяването на инсталациите за биогаз за енергийни цели чрез 
преработка на течен оборски тор важен икономически и екологичен принос към 
намаляването на емисиите на метан в животновъдството;

Горско стопанство

87. смята, че бъдещата европейска политика за опазване на климата трябва да има за 
цел както запазването на тропическите гори и останалите все още бореални гори, 
така и поддържането и повторното залесяване на европейските гори;

88. застъпва становището, че за целите на действителното намаляване на емисиите 
чрез избягване на разрушаването на горите е необходимо РКООНИК да разработи 
трайна компенсационна схема в горското стопанство и изисква създаване на ясни 
икономически стимули за трайното опазване на джунглите и големите горски 
площи чрез устойчиво ползване, при което ползата трябва да се измерва много 
повече с това какви "еко-услуги" и социални функции са изпълнени като цяло;

89. споделя мнението, че една компенсационна схема трябва да известна степен да 
включва CDM-проекти; изисква в рамките на глобалния CO2-пазар да бъдат 
предложени икономически стимули предимно на онези страни, които все още 
разполагат с големи естествени горски площи, но и да се запази търговското 
значение на горите; предлага да бъде извършена проверка доколко изключителното 
съсредоточаване на вниманието само върху тропическите гори може да има 
смисъл;

90. призовава ЕС в сътрудничество с международната общност да изгради сателитни 
системи за проследяване и необходимата инфраструктура за трайното опазване 
най-вече на тропическите гори; предлага учредяване на глобален фонд за 
изграждане на системите за проследяване под егидата на Световната банка; 

91. смята, че глобалните системи за проследяване, предназначени за защита на горите, 
ще имат успех, само когато успоредно с това се създадат и поддържат трайно 
необходимите институционални условия и административно-технически органи с 
квалифициран персонал;

92. посочва в тази връзка и необходимостта чрез програми за наблюдение да се 
откриват на ранен етап евентуални вредители, за да могат да се вземат съответни 
мерки за опазване на горите;

93. смята, че националните подробни списъци за горите на държавите-членки са важен 
източник на информация за анализ на общото състояние на европейските гори и 
тяхното значение за намаляване на емисиите на CO2; призовава Комисията да 
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ускори изготвянето и обработката на събраните данни от държавите-членки;

Опазване на почвата

94. препоръчва разширяване на научните изследвания и следене на състоянието на 
почвата с цел своевременно противодействие на ерозията и загубата на полезни 
площи;

95. призовава държавите-членки да утвърдят политика за опазване на почвата чрез 
подходящи методи за обработка на почвата, при които се вземат предвид 
значението на почвените органични вещества за плодородието, капацитетът на 
водозадържане и способността на почвите да задържат въглерод;

96. посочва в тази връзка значението на екосистемите за избягване и ограничаване на 
почвената ерозия, образуването на степи или пустини, проникването на чужди 
видове или образуването на пожари;

Водно стопанство

97. изразява мнение, че стратегическото планиране и интегрираното водно стопанство 
на базата на настоящите и бъдещите водни потребности представляват ключ към 
успешно овладяване на въздействията на климатичните промени върху наличните 
водни ресурси;

98. смята, че интегрираното водно стопанство трябва да включва стратегии за 
рационализиране и ограничаване на водното потребление и да дава отговор както 
на въпроси, свързани с потенциалното събиране и съхранение на дъждовна вода в 
естествени и изкуствени резервоари, така и на въпроса за риска и въздействието на 
сушата;

99. призовава Комисията да поеме важна трансгранична координираща роля при 
стопанисването на водите, в частност чрез изграждане на мрежи и финансиране на 
изследванията за създаване на нови технологии за обезсоляване на морска вода, 
нови напоителни системи и за потреблението на вода в селското стопанство и в 
градовете, както и за подпомагане на пилотни проекти за намаляване на щетите от 
суша или наводнения;

Рибно стопанство

100.подчертава, че настоящата практика в рибното стопанство допълнително отслабва 
съпротивителните способности на рибните запаси и морските животни по 
отношение на въздействията на климатичните промени;

101.споделя изрично схващането, че един подробен рамков план за моретата, какъвто е 
предвиден в Директивата за морска стратегия, е необходим за по-доброто и по-
устойчивото стопанисване на морските райони и ресурси; предупреждава, че 
европейските защитени морски зони в противен случай биха се превърнали в 
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последни оазиси на биологичното многообразие в един пуст и празен океан; 

102.приветства решението на Комисията за повишаване на съпротивителните 
способности на рибните запаси и на цялата морска екосистема чрез въвеждане на 
критерии за устойчиво развитие при квотите за улов в промишления риболов;

103.застъпва становището, че екологичните промени, причинени от промените в 
климата, могат да доведат до необходимостта от преместване на аквакултурите, 
което води до отрицателни икономически последици за съответните райони; 
предупреждава обаче при евентуалното преместване на аквакултури за 
отрицателното въздействие върху засегнатите екосистеми и изисква в тази връзка 
задължителна оценка на въздействието;

Управление на отпадъците и ресурсите 

104.вижда в йерархията на отпадъците ядрото на европейската политика по отношение 
на отпадъците, но посочва, че от гледна точка на опазването на климата стриктното 
прилагане на тази йерархия не води непременно до целта; 

105.констатира, че избягването на отпадъци, например чрез по-малко опаковки, е най-
добрата възможност да се намалят преките емисии в сектора вследствие 
натрупаните отпадъци;

106.подчертава, че биологичното предварително сортиране и рециклиране на 
материалите в значителна степен допринасят за избягване на преките емисии от 
депата;

107.смята за уместно по отношение на намаляване на преките емисии от сектора на 
отпадъците избягването на транспортиране на отпадъци на дълги разстояния; 
споделя мнението, че по тази причина трансграничното транспортиране на 
отпадъци на територията на ЕС трябва да се ограничи до отделни региони; смята, 
че износът на подлежащ на рециклиране материал извън територията на ЕС трябва 
да се преустанови, за да се избегне "износът на емисии" и да бъдат задържани 
ценни суровини на територията на ЕС;

108.споделя схващането, че държавите-членки - след период на поетапно спиране 
("рhasing-out") - в средносрочен план трябва изцяло да се откажат от депонирането
на несортирани битови отпадъци, тъй като по-доброто използване на капацитета на 
наличните системи за рециклиране или изграждането на напълно нови системи ще 
подобри цялостното третиране на отпадъците и ще използва наличния потенциал за 
намаляване на емисиите на парникови газове с помощта на наличната техника; 
изисква в тази връзка задължително улавяне на метан за производство на топлинна 
енергия в съществуващите депа;

109.вижда в използването на предварително сортирани отпадъци с последващо 
комбинирано производство на топло- и електроенергия при стриктен контрол 
върху емисиите възможност за добив на енергия с висок коефициент на полезно 
действие, която може да се използва надеждно за намаляване на непреките емисии 
на парникови газове и да замени изкопаемите горива;
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110.вижда в контекста на преговорите във връзка със споразумение за периода след 
2012 година и включването на трети страни по-систематичен начин за 
разпространение на европейските стандарти за третиране на отпадъци, с което се 
дава възможност целите на политиката за развитие – като например по-добро 
опазване на човешкото здраве и на околната среда – да бъдат обвързани с нови 
икономически възможности и положителен принос към глобалното опазване на 
климата; 

111.призовава Комисията за извърши проверка на възможностите за включване на 
сектор „Отпадъци” в търговията с емисии и на съвместимостта на CDM-проекти;

Мерки за адаптиране

112.напомня за поставеното искане в горепосочената резолюция относно Зелената 
книга на Комисията за адаптиране към изменението на климата в Европа –
възможни действия от страна на ЕС – и очаква резултатите от публичния процес на 
консултиране в края на 2008 година, както беше обявено от Комисията;

113.подчертава повторно в този връзка, че принципът на субсидиарност трябва да се 
вземе предвид в достатъчна степен, тъй като регионалните и местните органи на 
публичната администрация ще бъдат в по-добро състояние да дадат политически 
отговори във връзка със своя собствен опит по отношение на въздействието на 
климатичните промени;

114.подчертава повторно необходимостта от обвързаност и цялостна координация на 
мерките за адаптиране на равнище ЕС, както и от проучване за евентуални ефекти 
на взаимодействие и поставя повторно искането си за европейска рамка за 
планиране на мерки за адаптиране;

Здравеопазване

115.подчертава координиращата роля на ЕС, в частност при изграждането на системи 
за ранно предупреждение за горещи вълни, периоди на продължително замръзване 
и наводнения, както и при подобряване на систематичното събиране на данни за 
здравеопазването, заболяванията, метеорологичните условия и околната среда; 

116.подчертава като възможни мерки укрепването на готовността за справяне с 
катастрофи, на публичното здравеопазване и превенцията при бедствия, 
насърчаването на мерки за защита на здравето във всички сектори и мерки за 
насочване на вниманието, като например разяснителни кампании за новите 
опасности за здравето, предупреждения и конкретни указания за профилактика при 
излагане на вредни въздействия;

Растеж и заетост 

117.споделя схващането, че Европа има чудесна изходна позиция в глобалното 
съревнование за намаляване на емисиите и трябва да се възползва от тази ситуация, 
за да даде началото на иновационен тласък, който в духа на Лисабонската 
стратегия да създаде нови и конкурентноспособни предприятия и работни места в 
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сферата на чистите технологии;

118.предупреждава да не се изпуска поради черногледство икономическият шанс, 
който предлагат климатичните промени и политическите мерки за тяхното 
отстраняване, и да не се допуска губеща позиция в глобалната конкуренция за 
ефективност, иновации, суровини, технологии на бъдещето и пазари,

119.застъпва становището, че потенциалът за растеж и заетост може да се изчерпи 
напълно, само когато едновременно се осигурява пазарен достъп и се премахват 
бюрократичните пречки за прилагане на наличните технологии,

120.отправя покана към държавите-членки да извършат проверка на наличните 
нормативни разпоредби за тяхната съвместимост с целите на политиката за 
опазване на климата и да разработят механизми за стимулиране, които да улеснят 
преминаването към стопанска дейност с малки CO2-емисии,

121.отправя покана към социалните партньори и партньорите в колективното трудово 
договаряне в държавите-членки да разработят съвместно икономически стратегии 
за съответния сектор с цел установяване и стратегическо използване на наличния 
потенциал, 

Насърчаване на технологии на бъдещето 

122.споделя становището, че трябва да се въведе и осъществи комбиниран подход от 
намаляване на емисиите и независим от това процес на технологично обновление в 
рамките на интегрираната европейска политика за опазване на климата с цел 
осигуряване на ресурси за бъдещите поколения,

123.предлага интегрираната европейска политика за опазване на климата да се погрижи 
за предложения за основни механизми за стимулиране и мерки за подпомагане, за 
да може да започне необходимото технологично обновление, да се намалят 
текущите разходи за скъпи, но нови технологии и в бъдеще да се поставят и 
реализират по-строги цели за намаляване на емисиите, 

124.предлага за тази цел успоредни мерки, като участие на икономисти, инженери и на 
частния сектор в един институционализиран и паралелен "процес Киото-плюс ", 
сравним с успешния метод на Протокола от Монреал за защита на озоновия слой,

125.изисква учредяване на европейски фонд за климатичните промени или на 
съответни фондове в държавите-членки, които да се захранват от приходите, 
получени от търговията с емисии, и вижда в това възможност за осигуряване на 
капитал за финансиране на бъдещата политика за опазване на климата, чиито 
конкретни мерки и необходимите за изпълнението им инвестиции днес могат да се 
планират само отчасти,

126.предлага този капиталов запас да се използва на капиталовия пазар с цел 
осигуряване на възвръщаемост към стопанските субекти и (ре)инвестиране в 
технологии на бъдещето, като по този начин пазарът ще определи кои технологии 
да се използват в бъдеще за постигане на средносрочните и дългосрочните цели за 
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опазване на климата, вместо това да се регламентира със закон;

127.подчертава значението на Седмата рамкова изследователска програма за 
развитието на чисти форми на енергия и призовава Съвета и Комисията да 
подкрепят този приоритет и в следващите рамкови изследователски програми;

Интелигентни компютърни системи и информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ)

128.предлага на следващите председателства на Съвета да поставят акцента по време на 
председателството върху темата на бъдещето „Информационни и комуникационни 
технологии” и тяхното значение за предотвратяването на климатичните промени и 
приспособяването към тях;

129.призовава ЕС и държавите-членки да насърчават тестването, валидирането, 
въвеждането и разпространението на компютърни и ИКТ-методи за подобряване на 
енергийната ефективност – преди всичко подобряване на електропреносните 
мрежи, сгради с оптимизиран разход на енергия и интелигентно осветление – в 
сътрудничество с индустрията, потребителите, висшите учебни заведения и 
изследователските институти; 

Финансиране и бюджетни въпроси 

130.споделя становището, че ЕС трябва да поеме финансово-политически ангажимент 
както в основните сфери на подпомагане и разработка на технологии за борба с 
климатичните промени и помощ за развитие във връзка с тях, така и за 
подпомагане на трансгранични мерки за адаптиране, повишаване на ефективността 
и оказване на помощ при природни бедствия съгласно принципа за солидарност, 
възприет от ЕС;

131.призовава Комисията да изготви подробен списък на всички съществуващи 
финансови инструменти и тяхното значение за европейските цели за опазване на 
климата и на базата на този "климатичен одит" да разработи предложения за 
бъдещата финансова рамка, за да могат да бъдат адаптирани бюджетните линии 
към необходимите изисквания на политиката за опазване на климата;

132.призовава Съвета да се занимае с проблема на неизползваните целеви средства от 
бюджета на ЕС, за да могат тези средства да се използват евентуално за целите на 
политиката за опазване на климата;

133.предлага като орган, отговарящ за бюджета, заедно със Съвета да превърне 
климатичните промени и мерките за предотвратяването им във върховен приоритет 
при следващата финансова прогноза; 

Образование, обучение и формиране на съзнание 

134.призовава компетентните органи в държавите-членки към създаване на нови 
професионални профили и адаптиране както на практическото професионално 
обучение, така и на професионалните училища и специалностите в полувисшите и 
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висшите учебни заведения към специфичните предизвикателства във връзка със 
заетостта в условията на икономически структурни промени, които се ускоряват от 
промените в климата и техните въздействия;

135.смята за неотложно необходимо икономията на енергия, енергийната ефективност 
и използването на възобновяеми енергийни източници да навлезе още по-силно в 
ежедневния живот на хората и изисква по тази причина общи и опростени 
стандарти за ефективност за всички сфери от ежедневния живот;

136.призовава държавите-членки заедно с доставчиците на електроенергия да започнат 
диалог с гражданите с цел убеждаване на обществеността в породената от 
енергийната политика и промените в климата необходимост от увеличаване на 
ефективността чрез модерни електроцентрали, работещи на твърдо гориво, и 
обсъждане на улавянето и съхранението на CO2 (CCS);

137.посочва успешни проекти като "Ден без автомобили" в рамките на "Европейската 
седмица на мобилността " и подчертава необходимостта от предлагане на идеи на 
гражданите във връзка с мобилността им в градовете с намерението да преосмислят 
поведението си на участници в движението в градовете и ограничаване на 
понятието "индивидуална мобилност" не само до използването на собствения лек 
автомобил, но и на всички форми за индивидуално придвижване в градовете и 
гъсто населените райони като ходене пеша, каране на велосипед, "сarsharing" 
(ползване на един автомобил от няколко души), такси, обществен пътнически 
транспорт;

138.приветства обединяването на най-големите градове в света под формата на C40,
най-вече от аспекта на глобалния обмен на утвърдени мерки за намаляване на 
емисията на парникови газове на местно ниво и обмен на опит;

139.подчертава в частност необходимостта от информиране, консултиране и включване 
в процеса на вземане на решения на гражданите по места и насърчава градските 
центрове или големите райони да приемат специфични цели за намаляване на 
вредните емисии и да ги изпълняват чрез местни новаторски програми за 
финансиране; 

140.предлага на местните и регионални органи на публичната администрация, 
околиите, градските райони или общините, но най-вече на обществените заведения, 
училищата или заведенията за деца и подрастващи да провеждат "състезания за 
икономия на енергия " с цел насочване на общественото съзнание към 
възможностите за икономия на енергия и постигане на участие на гражданите и 
ефект от наученото; 

141.предлага на Комисията да обяви Европейска година за ефективност на ресурсите, 
за да може на всички политически нива да се насочи съзнанието на гражданите към 
по-ефективно използване на ресурсите и да се използват климатичните промени 
като повод за провеждане на интензивен дебат относно наличността и начина на 
използване на ресурсите;

142.смята, че ЕС трябва да насочи вниманието на гражданите към това, че 
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осигуряването на достатъчно питейна вода не е нещо, което се разбира от само себе 
си;

143.смята рекламата и информацията за продуктите за важен инструмент за насочване 
на съзнанието на потребителите към екологичните разходи за дадена 
потребителска стока и промяна на поведението на потребителите; предупреждава 
обаче за заблуждаваща информация относно екологичното въздействие на 
продукти ("greenwashing") и призовава националните и европейските индустриални 
съюзи да изготвят рекламен кодекс за техния отрасъл с цел осъждане на 
заблуждаващата реклама и невярната информация относно екологичното 
въздействие на продуктите, както и да спазват действащите европейски разпоредби 
във връзка с рекламата;

144.смята за важно в диалог с гражданите и търговците на дребно да се предлага 
реклама преди всичко на местни и сезонни продукти, като при това се вземе 
предвид предлагането на информация на потребителите за начина на производство
на месни продукти като помощ при вземане на потребителски решения, за да може 
да се насочи съзнанието им към климатичните въздействия на интензивното 
животновъдство;

145.смята липсата на информация за населението относно мерките за борба с 
климатичните промени за сериозен проблем; затова призовава ЕС, държавите-
членки и регионалните и общинските органи и организации заедно с пресата, 
радиото, телевизията и онлайн медиите да създадат и проведат европейска 
информационна кампания за причините и въздействията на климатичните промени 
и намаляването на ресурсите, чиито акцент да бъде поставен върху индивидуалните 
възможности за промени в ежедневното поведение и която трябва да представи по-
добре и по-достъпно за обществеността дейността на европейските и националните 
органи във връзка с мерките за борба с климатичните промени;

146.приветства инициативите на големите фирми чрез включване на персонала и 
малките фирми-доставчици да преследват вътрешнофирмени цели за намаляване на 
вредните емисии и чрез комуникационни стратегии да популяризират сред 
обществеността устойчиви модели на производство и потребление; насърчава 
стопанските съюзи в държавите-членки и на европейско равнище при 
подчертаването на значението на устойчивата практика на фирмено управление 
като уникално качество в условията на конкуренция;

2050 – бъдещето започва днес 

147.подчертава необходимостта от дългосрочни политически мерки за 
противодействие на климатичните промени и техните въздействия и от цялостно 
прилагане на заложените в тях стратегически решения, а не подчиняването им на 
краткосрочни политически цели;

148.подчертава необходимостта да не се капитулира пред комплексния характер на 
проблема „изменение на климата”, а с далновидност, воля за действие и 
управленски качества в сферата на политиката, икономиката и обществения живот 
да се реагира на икономическите, екологичните и социалните предизвикателства, 
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пред които ни изправят промените в енергийната политика и климата, изразяващи 
се в намаляване на суровините;

149.подчертава необходимостта, въз основа на идеята за създаване на Европейския 
съюз, да се вземат решения, основани на убеждението за необходимост и 
правилност, и да се използва уникалният шанс чрез стратегически действия да се 
начертае бъдещето на нашето общество;

o

o o

150.възлага на своя Председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на 
Секретариата на РКООНИК с молба за изпращане на всички страни по 
конвенцията, които не са държави-членки на ЕС, и на предвидените в 
споразумението наблюдатели.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A :
ПОДБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ЕС С ПОЛОЖИТЕЛЕН ПРИНОС 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА 

Действащо законодателство:
- Директива 91/676/EИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на 

водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници1

- Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 година за запазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна2 и свързаните с нея 
законодателни актове 

- Директива 93/12/EИО на Съвета от 23 март 1993 година относно съдържанието на 
сяра в определени течни горива3 и свързаните с нея законодателни актове

- Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 година относно комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването4 и свързаните с нея законодателни 
актове

- Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 
година относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на 
Директива 93/12/EИО на Съвета5 и свързаните с нея законодателни актове 

- Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите6

- Директива 2001/80/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2001 година за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, 
изпускани от големи горивни инсталации 7 и свързаните с нея законодателни 
актове

- Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
2002 година енергийните характеристики на сградите8

- Директива 2003/87/EО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври
2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61 EО на Съвета9

и свързаните с нея законодателни актове

- Директива 2003/105/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
                                               
1 ОВ L 375 от 31.12.1991 г., стр. 1.
2 ОВ L 206 от 22.7.1992 г., стр. 7.
3 ОВ L 74 от 27.3.1993 г., стр. 81.
4 ОВ L 257 от 10.10.1996 г., стр. 26.
5 ОВ L 350 от 28.12.1998 г., стр. 58.
6 ОВ L327 от 22.12.2000 г., стр. 1.
7 ОВ. L 309 от 27.11.2001 г., стр. 1.
8 ОВ L 1 от 4.1.2003 г., стр. 65.
9 ОВ L 275 от 25.10.2003 г., стр. 32.
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2003 година за изменение на Директива 96/82/EО на Съвета относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества1

- Директива 2004/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 
2004 година за изменение на Директива 94/62/EО относно опаковките и 
отпадъците от опаковки2

- Регламент (EО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 
2004 година за определяне на рамката за създаване на Единно европейско небе 
(рамков регламент)3

- Директива 2005/32/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 
година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към 
енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/EИО на Съвета и 
Директиви 96/57/EО и 2000/55/EО на Европейския парламент и на Съвета4

- Директива 2006/40/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 
относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за 
изменение на Директива 70/156/EИО на Съвета и свързаните с нея законодателни 
актове 5

- Решение № 1982/2006/EО на Парламента и на Съвета от 18 декември 2006 година 
относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 - 2013)6

- Регламент (EО) №. 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 
2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на 
емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Eвро 5 и Eвро
6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни 
средства и свързаните с него законодателни актове 7

                                               
1 ОВ L 345 от 31.12.2003 г., стр. 97.
2 ОВ L 47 от 18.2.2004 г., стр. 26-32.
3 ОВ L 96 от 31.3.2004 г., стр. 1.
4 ОВ L 191 от 22.7.2005 г., стр. 29.
5 ОВ L 161 от 14.6.2006 г., стр. 12.
6 ОВ L 412 от 30.12.2006 г., стр. 1.
7 ОВ L 171 от 29.6.2007 г., стр. 1.
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Предложени законодателни актове:

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Директива 2003/87/EО с оглед подобряване и разширяване на схемата за 
търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността (2008/0013 (COD)) 
(СOM(2008) 16 окончателен)

- Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно 
усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови
газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване 
на емисиите на парникови газове до 2020 г. (2008/0014 (COD)) (СOM(2008) 17 
окончателен)

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на 
Директиви 85/337/EИО и 96/61/EО на Съвета, Директиви 2000/60/EО, 2001/80/EО, 
2004/35/EО, 2006/12/EО, и на Регламент (EО) № 1013/2006 {СOM(2008) 30 
окончателен} {SEС(2008) 54} {SEС(2008) 55} /* СOM/2008/0018 оконч. - COD 
2008/0015 */ (СOM(2008) 18 окончателен)

- Предложение на Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване 
на използването на енергия от възобновяеми източници {СOM(2008) 30 
окончателен} {SEС(2008) 57} {SEС(2008) 85} /* СOM/2008/0019 оконч. - COD 
2008/0016 */ (СOM(2008) 19 окончателен)

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне 
на стандарти за емисиите от нови пътнически автомобили като част от цялостния 
подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните 
превозни средства /* СOM/2007/0856 оконч. - COD 2007/0297 */ (СOM(2007) 856 
окончателен)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б :
РЕЗОЛЮЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

– Резолюция от 17 ноември 2004 г. във връзка със стратегията на Европейския съюз за 
конференцията в Буенос Айрес на тема „Изменението на климата” (COP-10),1 ,

– Резолюция от 13 януари 2005 г. във връзка с резултатите от конференцията за 
климатичните промени, проведена в Буенос Айрес,2

– Резолюция от 12 май 2005 г. във връзка със срещата на правителствените експерти 
по въпросите, свързани с изменението на климата,3

– Резолюция от 16 ноември 2005 г. относно стратегията за успешно противодействие 
на глобалните промени в климата,4

– Резолюция от 18 януари 2006 г. за промените в климата,5

– Резолюция от 1 юни 2006 г. относно Зелената книга за енергийна ефективност или 
„По-малко означава повече”,6

– Резолюция от 4 юли 2006 г. във връзка с ограничаване на климатичните въздействия 
на въздушния транспорт,7

– Резолюция от 26 октомври 2006 г. във връзка със стратегията на Европейския съюз 
относно конференцията за промените в климата в Найроби (COP-12 и COP/MOP-
2),8

– Резолюция от 14 декември 2006 г. относно „Европейска стратегия за устойчива, 
конкурентна и безопасна енергетика – Зелена книга”9

– Резолюция от 14 февруари 2007 г. относно изменението на климата,10

– Резолюция от .... за създаване на Световен алианс за борба с изменението на 
климата между Европейския съюз и най-уязвимите от климатичните промени 
развиващи се бедни страни (2008/2131(INI)),11

                                               
1 ОВ C 210 E от 18.8.2005 г., стр. 81.
2 ОВ C 247 E от 6.10.2005 г., стр. 144.
3 ОВ C 92 E от 20.4.2006 г., стр. 384.
4 ОВ C 280 E от 18.11.2006 г., стр. 120.
5 ОВ C 287 E от 24.11.2006 г., стр. 182.
6 ОВ C 298 E от 8.12.2006 г., стр. 273.
7 ОВ C 303 E от 13.12.2006 г., стр. 119.
8 ОВ C 313 E от 20.12.2006 г., стр. 439.
9 ОВ C 317 E от 23.12.2006 г., стр. 876.
10 ОВ C 287 E от 29.11.2007 г., стр. 344.
11
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Be the change you want to see in the world
(Бъди ти промяната, която искаш да видиш в света!) 

Махатма Ганди 

Създаването на временна комисия по изменението на климата е отговорът и приносът 
на Европейския парламент за превръщане на предизвикателството, свързано с 
промените в климата, в приоритет на европейския и международния дневен ред. След 
решението на Председателския съвет от 19 април 2007 г. да бъде предложено на 
Парламента създаване на временна комисия по изменението на климата и след 
решението на пленарното заседание от 25 април за създаване на такава временна 
комисия, новосъздадената временна комисия по изменението на климата проведе 
учредителното си заседание на 22 май 2007 г. На 18 февруари 2008 г. Парламентът взе 
решение да удължи мандата на временната комисия до 9 февруари 2009 г. На 21 май
2008 г. пленарното заседание прие междинния доклад на комисията CLIM във връзка с 
научните факти, свързани с промените в климата – констатации и препоръки за 
решения.
Настоящият заключителен доклад съдържа препоръки за бъдещата интегрирана 
политика на ЕС за опазване на климата с цел проправяне на пътя към икономика с 
незначително количество емисии на въглероден диоксид и има за цел да координира 
общата позиция на ЕП при преговорите за бъдещо международно споразумение за 
промените в климата. 
Докладът беше изготвен въз основа на цялата събрана информация в рамките на 
дейността на комисията CLIM и приема като изходна точка, че междувременно е 
налице солиден научен консенсус относно ролята на антропогенните емисии на 
парникови газове по отношение на климата в света и че предвид направените оценки на 
риска съществува неотложна необходимост за действие. 
Докладчикът е убеден, че в борбата срещу промените в климата няма отъпкани пътища, 
а на предизвикателствата, свързани с климатичните промени, можем да отговорим само 
чрез рязко увеличаване на ефективността и подобряване на управлението на ресурсите; 
от друга страна трябва да сме готови да поемем по нови пътища. При това не става 
дума за естествени промени или колебания в климата, а за причиненото от човека 
увеличаване на глобалната средна температура въз основа на един начин на живот, при 
който се разхищават ресурси, вместо да се запазват, и който по тази причина не е 
насочен към устойчиво развитие, съответстващо на потребностите на настоящото 
поколение, без да се застрашават възможностите на бъдещите поколения. 

Настоящият заключителен доклад е разделен на 23 теми: 

1. Основни принципи и насоки на политиката за опазване на климата 

Основните принципи и насоки на политиката за опазване на климата, съдържащи се в 
заключителния доклад на временната комисия по изменението на климата, се основават 
на становището на Европейския парламент, намерило израз в 13-те резолюции във 
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връзка с промените в климата, приети по време на настоящия 6-ти мандат. При това се 
подчертава специално, че промените в климата трябва да се разбират като 
хоризонтална политика, която следва да се има предвид при всички законодателни 
инициативи. 
Тук спадат на първо място договорените и многократно потвърждавани основни цели 
като ограничаване на глобалните промени в климата до 2°C, целта за намаляване на 
вредните емисии с 20% до 2020 година (или с 30%, ако други индустриални държави се 
задължат с подобно намаляване на вредните емисии), или с 60-80% до 2050 година в 
сравнение с 1990 година. 
Водещата роля на Европейския съюз в международната борба с глобалното затопляне, 
която укрепва неговата идентичност, е дълг спрямо гражданите на Европа не само да 
бъдат формулирани средносрочни и дългосрочни цели за опазване на климата, но и да 
бъдат изпълнени чрез политически мерки, насочени към бъдещето, и изисква 
настоящото, както и следващите парламентарни представителства и представители на
гражданите на Европа да се ръководят от тези основни принципи за опазване на 
климата и да не отстъпват при изпълнението на необходимите за това цели.

2. Международно измерение 

Преговорите за постигане на споразумение за периода след 2012 година, водени по 
време на конференцията по въпросите на климата в Копенхаген (COP 15), трябва да 
бъдат приключени успешно в края на 2009 година, за да се избегне прекъсването между 
първия и втория период на поемане на задължения. Международният ангажимент е 
важен и поради факта, че промените в климата могат да изострят съществуващите 
потенциални конфликти в международните отношения, например поради миграция 
вследствие на климатичните промени, загуба на територия и гранични спорове поради 
наводнения и отместване на бреговата линия, конфликти за ресурси поради намаляване 
на селскостопанските площи или нарастващ недостиг на вода. 

3. Енергия

Според Световната енергийна прогноза (World Energy Outlook) от 2006 година 
петролът заема глобален дял от около 35% и представлява най-важният енергиен 
източник за първичното потребление на енергия, следван от въглищата с 25 % и земния 
газ с 21%. Според надеждни източници и прогнози се очаква значително нарастване на 
енергийните потребности в света като цяло и в Европа до 2020 година и след това. Така 
например Международната агенция по енергетика очаква до 2030 година увеличаване 
на енергийните потребности в световен мащаб най-малко с 60%. Оттук произтича във 
все по-голяма степен и проблемът с разпределението, защото нарастващите енергийни 
потребности в страните в процес на индустриализация ще изостри конкуренцията за 
сигурен достъп до изкопаеми източници на енергия през следващите години, най-вече 
поради обстоятелството, че епохата на евтините и налични в изобилие изкопаеми 
източници на енергия клони към своя край.
За да отговори на тези нарастващи потребности, световната общност е изправена пред 
огромни предизвикателства. Изглежда невероятно само чрез увеличаване на 
ефективността да се задоволят нарастващите енергийни потребности, породени от 
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увеличаващия се брой на населението в света. По тази причина инвестиционните 
решения през следващите години ще определят структурата на енергийната система и 
на енергийния микс през следващите десетилетия. 

4. Биогорива

Настоящата политика, свързана с биогоривата, се намира в конфликт на целите, който 
се характеризира от една страна с недостиг на хранителни продукти и увеличаващи се 
цени за тях, а от друга страна с нарастващи енергийни потребности и търсене на 
алтернативни горива. Въпросът за устойчива политика, свързана с биогоривата, се 
поставя все по-настоятелно и усилията трябва да се насочат както към установяване на 
устойчиви критерии при производството на биогорива от първо поколение, така и към 
свободно от идеология развитие на второ поколение биогорива.

5. Енергийна ефективност 

Съществуващите научни данни са категорични: 40% от крайното потребление на 
енергия се дължи на сградите и по този начин 33% от всички емисии на парникови 
газове произтичат от застроената среда. С това сградният сектор (жилищни, 
промишлени и обществени сгради) разполага с огромен и ефективен по отношение на 
разходите потенциал за намаляване на емисиите на CO2 чрез модернизиране на 
топлоизолацията и отоплителните респ. охладителните системи, електроуредите и 
вентилационните съоръжения. От основно значение тук е въпросът какви стимули 
могат да се създадат за започване на тези необходими мащабни мерки за модернизация. 

6. Мобилност и логистика 

Отделянето на растежа в транспортния сектор от общия икономически растеж е 
основна цел на европейската транспортна политика; при все това търсенето на 
транспортни услуги се увеличи повече от БВП и междувременно големият дял на 
причинените от транспорта емисии на парникови газове в ЕС продължава да расте. В 
момента около една трета от потреблението на енергия в ЕС се пада на транспорта, при 
което транспортният сектор почти изцяло (97%) зависи от петролни горива (бензин и 
дизел). 
Градската мобилност от една страна е пряко свързана с индивидуалното качество на 
живота, а от друга страна именно индивидуалният транспорт в градовете допринася 
значително за емисиите на парникови газове и други екологични проблеми като 
замърсяване на въздуха и шум. Вместо да се подобрява качеството на живот на много 
граждани, те са изложени в значителна степен на вредни въздействия върху здравето. 
И тук не трябва да отстъпваме пред предизвикателствата – в крайна сметка и 
транспортният сектор трябва да изпълни целите на ЕС по отношение на климата за 
намаляване на емисиите на CO2 до 2020 година с най-малко 20% в сравнение с 1990 
година и повишаване на енергийната ефективност за същия период с 20%. Затова 
заедно трябва да дадем отговор на въпроса как да постигнем съответствие между 
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европейския икономически и обществен модел, базиращ се на движение на лица, стоки 
и товари, подчинено на основния принцип за времева ефективност, с необходимата 
ефективност на ресурсите за постигане на устойчиво развитие. 

7. Туризъм и паметници на културата 

Една десета от всички световни паметници на културата или световни културни 
ландшафти по данни на ЮНЕСКО са застрашени от въздействието на промените в 
климата. В Европа с това се засяга тежко и туризмът, защото според Световната 
организация по туризъм (UNWTO) Европа е най-значимият туристически регион в 
света, като през 2006 година 55% от всички международни туристически пътувания са 
били в Европа. Както е известно, промените в климата могат да предизвикат промени в 
туристическите потоци, което би означавало значителни икономически загуби за 
засегнатите ваканционни региони.

8. Схема за търговия с емисии и индустриални емисии 

Европейският съюз е създал в лицето на своята схема за търговия с емисии уникален 
инструмент за намаляване на емисиите при възможно най-висока ефективност. Първата 
многонационална схема за търговия с емисии влезе в сила от 1 януари 2005. Като първа 
по рода си такава система в света тя има функция на модел за нашите международни 
партньори. 
На 23 януари 2008 г. Комисията представи проект за директива за изменение на схемата 
за търговия с емисии. При това за формулирането на следващи цели за намаляване на 
емисиите трябваше да бъдат взети предвид и инвестиционните цикли (наличност на 
нови производствени технологии, потребност от капитали, времева компонента).

9. Улавяне и съхранение на CO2 (CCS)

Международната агенция по енергетика очаква до 2030 година увеличаване на 
енергийните потребности в света с най-малко 60%. Още днес 24% от емисиите на CO2
в държавите-членки на ЕС се дължат на електроцентрали с въглища. Въпросът тук е не 
толкова как да се планира отказът от въглища, а по-скоро как да се премине към 
„чисти” въглища. 
Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) споделя в специалния 
си доклад на тема CCS ("IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage")
(2005 г.) мнението, че технологията на улавяне и натрупване на CO2 би могла до края 
на столетието да допринесе за необходимото намаляване на емисиите на парникови 
газове от 15 до 55% и да послужи като допълнение към възобновяемите източници на 
енергия, чието използване ще нараства. Разходите и рисковете обаче все още 
преобладават пред икономическите предимства. Така например при CCS се консумира 
енергия, поради което една електроцентрала с CCS се нуждае от 10 до 40 процента 
повече първична енергия, за да произведе същото количество ток. 
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Неизяснени са и някои въпроси във връзка с местата за съхранение: CO2 може да се 
съхранява на дълбочина най-малко 800 метра (където газът преминава в почти течно 
състояние) в изчерпани или почти празни петролни или газови полета, в солени скални 
слоеве или в дълбоки жили със солена вода. Изследва се и възможността за съхранение 
на CO2 в минерализирана форма. Съществува обаче принципен риск от нарушаване на 
изолацията на местата за съхранение и постепенно изпускане на по-малки или 
изведнъж на по-големи количества CO2 в атмосферата. Освен това не всяка почва е 
подходяща за целите на съхранение. И накрая трябва да се отнесем сериозно към 
възможно скептично отношение или загриженост от страна на населението по 
отношение на прилагането на метода за улавяне и съхранение на CO2. В общи линии 
поради неутралността на подхода на ЕС в технологично отношение въпросът с CCS ще 
трябва да се обсъди открито. 

10. Земеделие и животновъдство 

Промените в климата поставят селското стопанство в Европа и в света пред множество 
големи предизвикателства. Първо то самото трябва да намали емисиите и да разработи 
стратегии за приспособяване към променящите се климатични условия. Като 
производител на биомаса и материал за биогорива селското стопанство осигурява най-
важните изходни продукти за възобновяемите енергийни източници. Освен това трябва 
да се произвеждат достатъчно хранителни продукти за увеличаващото се население в 
света. Тук животновъдството играе решаваща роля: Организацията на ООН по 
прехрана и земеделие (FAO) прогнозира увеличаване на производството на месо от 229 
милиона тона в момента до 465 милиона тона през 2050 година, а на 
млекопроизводството – от 580 милиона до 1043 милиона тона. По този начин секторът 
животновъдство бележи по-голям растеж от всички останали селскостопански отрасли. 
Същевременно животновъдството причинява по веригата за създаване на стойност 18% 
от глобалните емисии на парникови газове и с това произвежда повече парникови 
газове отколкото транспортния сектор!
Промените в селскостопанската практика, европейското екологично законодателство, 
както и последните структурни реформи в Общата селскостопанска политика, които са 
насочени все повече към устойчиво развитие, безспорно водят непряко чрез по-добро 
използване на наличните ресурси към намаляване на емисиите. Не трябва обаче да 
забравяме факта, че в селското стопанство липсват специфични цели за опазване на 
климата, както и системи за стимулиране, чрез които да се използват наличните към 
момента възможности за намаляване на вредните въздействия от климатичните 
промени. Както в други сектори все по-голямо значение добива модерният 
професионален профил с ясна ориентация към опазване на климата. Затова 
съобразената с климатичните промени селскостопанска практика изисква 
разпространение на нови знания за стопанисване на почвата и професионалното 
обучение на младите земеделски стопани трябва да бъде по-силно насочено към 
въздействието на климатичните промени или отражението на селскостопанското 
производство върху климата, за да се отговори на предизвикателствата, които 
промените в климата поставят пред земеделието и животновъдството. 

11. Горско стопанство
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Несъмнено горите са от голямо значение за биосферата. Над 30% от територията на 
света е покрита с гори, в които живеят над две трети от разпространените на Земята 
видове. Освен това около 30% от годишните емисии на парникови газове се поемат от 
горите. По този начин горите играят важна роля за спиране на климатичните промени. 
Но като цяло въпреки многобройните им функции те нямат пазарна цена в глобалната 
екосистема. Тук следва да се прибави още, че най-малко една трета от световните гори 
са засегнати от промените в климата. Като цяло трябва да се осъзнаят екологичното 
значение и социалните функции на горите или, казано по-просто, че гората е нещо 
повече от сбора на дърветата, намиращи се в нея.

12. Опазване на почвата 

Почвата е най-важната пространствена база за стопанска дейност. От една страна тя е 
основата за производство на 90 % от всички хранителни продукти за човека, на всички 
фуражи, на всички текстилни материали и всички горива. Почвата в Европа като 
последица от нарастващите и често противоречащи си нужди на всички стопански 
сектори, сред които селско стопанство, частни домакинства, промишленост и занаяти, 
транспорт и туризъм, по-бързо от всякога е подложена на необратими щети поради 
запечатване и ерозия, намаляващо съдържание на органични вещества, замърсяване, 
засоляване, вплътняване, намаляване на биологичното многообразие, запечатване, 
както и наводнения и свлачища.
Има ясна зависимост между климатичните промени, устойчивото развитие, качеството 
на околната среда и деградацията на почвата. Климатичните промени увреждат 
почвата, а това може да причини деградация. Същевременно поради хумусната 
динамика почвата играе важна роля при свързването на въглерод от атмосферата. 
Органичната почвена субстанция се губи поради деградацията (и с нея органично 
свързаният почвен въглерод), а с това намалява и способността на почвата да поема 
въглерод.
Затова трябва да направим всичко възможно да утвърдим политика за опазване на 
почвата чрез подходящи методи за почвообработка, които отчитат значението на 
органичните вещества в почвата за почвеното плодородие, способността за задържане 
на вода и въглерод.

13. Водно стопанство

Поради отрицателните въздействия на климатичните промени и отчасти недоброто
управление на водните ресурси, качеството на водата в европейските водоизточници 
съвсем не е задоволително. Качеството на водата е изложено на особени опасности 
поради разностранни въздействия, както и поради вливане, емисии или отделяне на 
опасни вещества. Човешките дейности навлизат толкова дълбоко в структурата на 
глобалната хидрология, че водоизточниците почти не могат да регенерират. Преди 
всичко водите играят основна роля при климатичните промени, защото, например под 
формата на води от топящи се ледове, предизвикват както процеси на промени в 
климата, така и самите те са изложени на тези промени. Въздействията на 
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климатичните промени върху водното стопанство могат да предизвикат „ефект на 
доминото” и да засегнат различни стопански сектори, като например селското 
стопанство (по-голяма необходимост от напояване), енергийния сектор (намаляване на 
потенциала на водната енергия и по-малка наличност на вода за охлаждане), човешкото 
здраве (по-лошо качество на водата), почивката и свободното време (ограничения в 
туризма), рибарството и корабоплаването, както и отрицателни въздействия върху и без 
това застрашеното биомногообразие.
Основното предизвикателство, пред което сме изправени, е свързано с интегрираното 
водно стопанство, съобразено с настоящите и бъдещите потребности от вода и 
представляващо по тази причина ключа към успешно овладяване на въздействията от 
климатичните промени върху наличните водни ресурси.

14. Рибно стопанство

Средната глобална температура е нараснала с ~0,6°C през последните сто години, а 
морското равнище се е повишило с 0,17 м. През този период както морските, така и 
сладководните системи са се затоплили с 0,04 °C, докато температурата на 
повърхността се е увеличила същевременно с 0,6 °C.
Може да се предвиди, че промените в климата ще бъдат съпътствани от съществени 
промени за морския риболов и морските аквакултури в Европейския съюз. Между 
другото се очаква увеличаване на температурата и следователно на морското равнище, 
изменение на атлантическата термохалинна циркулация, промени в солното 
съдържание, както и в географското разпространение на организмите, изместване на 
рибни популации и намаляване на количеството на растителния планктон. 
Следователно променящите се климатични условия оказват пряко влияние върху 
преживяемостта, разпространението, фертилността и поведението на отделните 
животински екземпляри, а с това и върху големината и разпространението на рибните 
запаси за промишлен риболов. 
Затова ни е необходим подробен рамков план за моретата, какъвто се предвижда в 
Директивата за морската стратегия, за да може да се гарантира по-добро и по-
устойчиво стопанисване на морските територии и ресурси.

15. Управление на отпадъците и ресурсите 

Управлението на отпадъците и ресурсите е изправено пред основни предизвикателства 
– от една страна установяваме, че европейското законодателство във връзка с 
отпадъците вече допринася за намаляване на нетните емисии на парникови газове от 
сектора на отпадъците. Това със сигурност е успех. За съжаление обаче установяваме 
от друга страна, че количествата отпадъци въпреки всички усилия продължават да се 
увеличават. Прогнозите за бъдещето обещават подобна тенденция – Европейската 
агенция за околна среда (EАОС) очаква нарастване на количеството битови отпадъци с 
25% за периода 2005 – 2020 година. Въпреки това ЕАОС прогнозира значително 
намаляване на емисиите от сектора на отпадъците с над 80% в сравнение с втората 
половина на 80-те години.
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По тази причина трябва да поставим по-силно акцента върху биологичното 
предварително сортиране, както и върху рециклирането на материалите с цел избягване 
на директни емисии от депата. Освен това оползотворяването на отпадъците като 
източник на енергия с последващо комбинирано производство на електро- и 
топлоенергия дава важен принос за избягване на непреките емисии, като заменя 
изкопаемите горива за производството на електрическа и топлинна енергия. Със 
сигурност би имало смисъл да се прилага стриктно принципът за близки разстояния. 
Транспортирането на отпадъците на далечни разстояния трябва да се избягва, за да се 
ограничат преките емисии от сектора на отпадъците. 

16. Мерки за адаптиране

Още в своята резолюция от 10 април 2008 година във връзка със Зелената книга на 
Комисията за адаптиране към изменението на климата в Европа – възможни действия 
от страна на ЕС ((СOM(2007)0354) Европейският парламент изказа задълбочено 
становище по тази тема. Настоящият заключителен доклад на временната комисия по 
изменението на климата подчертава още веднъж необходимостта от обвързаност и 
цялостна координация на мерките за адаптиране на равнище ЕС и повторно поставя 
искане за европейска рамка за планиране на мерки за адаптиране, като при това трябва 
в подходяща степен да се вземе предвид принципът за субсидиарност, тъй като 
регионалните и местните органи на публичната администрация в Европа ще успеят по-
добре да реагират с политически отговори по отношение на своя собствен опит.

17. Здравеопазване

Климатичните промени въздействат върху човешкото здраве както чрез промени в 
атмосферните условия (например по-често и по-интензивно проявяващи се екстремни 
атмосферни условия), така и непряко чрез промени, засягащи качеството и 
количеството на водата, въздуха и храната, както и екосистемите, селското стопанство, 
условията за живот и инфраструктурата. СЗО установява, че климатичните условия 
въздействат върху онези заболявания, които се пренасят или по воден път, или чрез 
определени носители, например комари. Тук спадат заболявания като диария, малария 
или метаболитни заболявания поради недостатъчно хранене. Тези заболявания засягат 
преди всичко Африка. Освен това климатичните промени влияят върху отделянето на 
алергени и повишаване на UV-лъчението. 
По данни на СЗО всяка година умират 150 000 души от последиците от климатичните 
промени, а други пет милиона се разболяват. Особено тежки са непреките последици 
вследствие на наводнения, изсъхване на почвата, лоша реколта, промени във флората и 
фауната, както и разрушения вследствие на метеорологичните условия.
Особеното предизвикателство, пред което сме изправени тук, има два аспекта: от една 
страна трябва да укрепим силно нашите здравни системи, защото по този начин могат 
да се предотвратят някои здравни последици от климатичните промени, а от друга 
страна твърде различните, свързвани с промените в климата, опасности за здравето 
изискват съответни превантивни мерки. 
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18. Растеж и заетост 

В глобалната конкуренция за световно стопанство с малко вредни емисии Европа има 
чудесна изходна позиция. Затова трябва да използваме тази ситуация, за да дадем 
начало на новаторски тласък, който по смисъла на Лисабонската стратегия да създаде 
нови и конкурентноспособни предприятия и работни места в сферата на „чистите” 
технологии. Тук е заложен истински икономически шанс, предлаган от промените в 
климата и политическите мерки за тяхното предотвратяване, който не бива да 
изпускаме поради черногледство. 
Затова трябва да дадем възможност на ефективните, новаторски технологии да получат 
достъп до пазара, да премахнем бюрократичните пречки и същевременно да 
разработим механизми за стимулиране, които да улеснят прехода към стопанска 
дейност с незначителни въглеродни емисии, за да можем да използваме всички 
шансове в глобалната конкуренция за ефективност, иновации, суровини, технологии на 
бъдещето и пазари.

19. Насърчаване на технологии на бъдещето 

В борбата срещу промените в климата повишаването на ефективността е необходимо, 
но недостатъчно условие, защото само по себе си не може да даде старт на 
необходимата технологична революция, която да помогне за излизане от задънената 
улица, свързана с въглеродните емисии.
Въпреки че търговията с емисии представлява ядрото на европейската програма за 
опазване на климата, за да може чрез повишаване на ефективността да се намалят 
емисиите на парникови газове, вероятно това ще бъде благоприятно само за онези 
технологии и процеси, които вече са разработени и утвърдени на пазара. По този начин 
не може да се постигне намаляване на разходите нито за разработка на напълно нови и 
поради това по-скъпи технологии, нито за пазарното утвърждаване на вече разработени 
технологии, които обаче са неотложно необходими основно за изпълнение на 
дългосрочните цели за опазване на климата. 
Затова трябва да положим всички усилия за създаване на основни механизми за 
стимулиране и насърчителни мерки, за да може да започне необходимото технологично 
обновление, да бъдат намалени текущите разходи за скъпи, но нови технологии, и в 
бъдеще да могат да се поставят и постигат по-строги цели за намаляване на емисиите.

20. Интелигентни компютърни системи и информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ)

Секторът ИКТ причинява в момента 2% от емисиите на CO2 в световен мащаб. 
Отрасълът би могъл обаче не само да намали собствените си емисии на CO2, но преди 
всичко да разработи новаторски приложения с по-висока енергийна ефективност за 
цялото стопанство. Затова поставяне на по-силен акцент върху изпробването, 
валидирането, въвеждането и разпространението на компютърни и ИКТ-методи за 
подобряване на енергийната ефективност е неотложно необходимо. 
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21. Финансиране и бюджетни въпроси 

Настоящият бюджет на ЕС е недостатъчен за постигане на целите за опазване на 
климата. ЕС трябва обаче да поеме финансово-политически ангажимент в основните 
сфери на насърчаване и разработка на технологии за противодействие на климатичните 
промени и помощ за развитие във връзка с тях, както и за подкрепа на трансгранични 
мерки за адаптиране, повишаване на ефективността и помощ при бедствия съгласно 
принципа за солидарност в ЕС. Първа крачка в правилната посока би било съставянето 
на подробен списък на всички съществуващи финансови инструменти и тяхното 
значение за европейските цели за опазване на климата и на базата на този "климатичен 
одит" да бъдат разработени предложения за бъдещата финансова прогноза, за да могат 
бюджетните редове да бъдат адаптирани към необходимите изисквания във връзка с 
политиката за опазване на климата. Освен това неизползвани целеви средства от 
бюджета на ЕС могат да бъдат използвани при необходимост за целите на политиката 
за опазване на климата.

22. Образование, обучение и формиране на съзнание 

Темата "Енергийна ефективност" трябва да присъства много по-силно в нашето 
ежедневие. Опростените и гъвкави стандарти за ефективност във всички сфери на 
ежедневния живот могат да бъдат първа крачка в правилната посока. Освен това трябва 
спешно да приспособим професионалното обучение, професионалните училища и 
специалностите в полувисшите и висшите учебни заведения към специфичните за 
заетостта предизвикателства, свързани с икономическите структурни промени, които се 
ускоряват от климатичните промени и тяхното въздействие. Тук спада и създаването на 
"професионални профили, ориентирани към климатичните промени". В настоящия 
заключителен доклад като възможна мярка за формиране на съзнание се посочва и 
Европейска година на ефективността на ресурсите, за да се насочи вниманието на 
обществеността към по-ефективното използване на ресурсите и климатичните промени 
да послужат като повод за интензивен дебат относно наличността и използването на 
ресурсите. 

23. 2050 – бъдещето започва днес 

Промените в климата представляват глобален екологичен проблем, чиито причини са 
от структурен характер. Една от тях със сигурност се корени в необмисленото 
използване на нашите ресурси, тъй като потребностите от ресурси на населението в 
света още днес превишават с една четвърт естествената им възпроизводителна 
способност. С нашия начин на живот отнемаме условията за живот на следващите 
поколения. Затова е абсолютно необходимо на климатичните промени и тяхното 
въздействие да се противодейства с политически мерки в дългосрочна перспектива и да 
се прилагат последователно заложените в нея стратегически решения, а не да се 
подчиняват на краткосрочни политически цели. 
При това един по-устойчив начин на живот няма да бъде възможен без приноса на 
икономиката, науката, медиите, организираното гражданско общество и гражданите. 
По тази причина е важно да не се капитулира пред сложността на проблема. С 
далновидност, воля за промяна и управленски качества в сферата на политиката, 
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икономиката и обществения живот трябва да реагираме на икономическите, 
екологичните и социалните предизвикателства, пред които ни поставя промяната в 
енергийната политика и политиката за опазване на климата, изразяващи се в 
намаляване на суровините. Призовани сме да действаме днес, защото чрез действията 
си днес определяме нашето бъдеще. 



PE407.892v01-00 50/74 PR\728472BG.doc

BG

ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13
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 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report

 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30 
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088, 
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens' Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies
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 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions 
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report

 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30 
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30 
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland



PR\728472BG.doc 53/74 PE407.892v01-00

BG

 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change

Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 

Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30

Theme leader: Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
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John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA

Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize
laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation

Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)
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Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday
23 June 2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze

***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.- 01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Bejing and Tibet,

 23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP-South Africa 
interparliamentary meeting

Strasbourg, 

5-6 September 
2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to 
combat desertification

Madrid, 
11-14 September 

2007

Roberto MUSACCHIO, vice-
chairman, reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Strasbourg,

 26-27 September 
2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP delegation for relations with 
India

Brussels, 
21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

EP-Canada interparliamentary 
meeting

Brussels,

22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC), working 
group on energy and climate 
change

Tallinn, 

5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative 
in the working group

EP-Mexico interparliamentary 
meeting

Strasbourg,

22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary 
meeting

Ljubljana,
 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to 
report back to CLIM

EP-Japan interparliamentary 
meeting

Brussels,
3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 

10 September 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman 

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 

14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker
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In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December 
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation
Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 

26 March 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
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CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow, 
1 October 2008 (tbc) tbc
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on 
climate change

Brussels, 1-2 
October 2007

EP activity - several CLIM 
members

Hearing and exchange of views 
with EU delegation of French 
National Assembly 

Paris, 17 October 
2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of 
the committees responsible for 
energy and the environment 
from the national parliaments 
and the European Parliament 
organised by the Slovenian 
National Assembly

Ljubljana, 

20-21 January 2008
Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on 
energy and sustainable 
development

Strasbourg, 
20-21 November 

2008

EP activity - several CLIM 
members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo

10-12 April 2008
Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza,
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer 
survey on Europeans´attitudes 
towards climate change

to be delivered end 
of August 2008

Request to the EP Bureau to ask 
the Secretary-General to look into 
the possibility of setting-up within 
the EP a scheme for emissions 
offsetting

letter by CLIM 
Chairman of 
31.3.2008
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects. 

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.



PR\728472BG.doc 71/74 PE407.892v01-00

BG

Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated 
budgets and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and 
effectiveness of the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for 
mainstreaming of adaptation and mitigation of climate change in development policies and 
programmes at EU and international level and for climate risk assessment and 
recommendations for improvement (EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms 
for mainstreaming of adaptation and mitigation into development projects on a national and 
local level and recommendations for improvement (recipient countries perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper  briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts. 
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader

No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader

No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader

No 7 on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders

No 8 on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur
No 9 on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy 
No 10 on water 
No 11 on fisheries 
No 12 on health
No 13 on adaptation to the consequences of climate change
No 14 on agriculture 
No 15 on livestock breeding
No 16 on transport
No 17 on forests
No 18 on growth and employment 
No 19 on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)
No 20 on soil protection
No 21 on energy efficiency in the building sector
No 22 on energy
No 23 on financing and budgetary affairs

***

All working documents can be found on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM
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