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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Бялата книга на Комисията "Адаптиране спрямо изменението на 
климата — към европейска рамка за действие"
(2009/2152(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Адаптиране спрямо изменението 
на климата  −   към европейска рамка на действие“ (COM(2009)0147),

– като взе предвид своята резолюция от 10 април 2008 г. относно Зелената книга на 
Комисията за адаптиране към изменението на климата в Европа − възможни действия от 
страна на ЕС1,

– като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2009 г. „2050:  Бъдещето започва днес –
препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата“2,

– като взе предвид Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за 
измененията на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към РКООНИК,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика,  комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално 
развитие и комисията по рибно стопанство (A7-0000/2009),

A. като има предвид, че глобалното затопляне и изменението на климата са признати за 
изключително сериозни заплахи, 

Б. като има предвид, че последиците от изменението на климата ще окажат значително 
икономическо и социално въздействие,  

В. като има предвид, че дори светът да успее да ограничи и намали емисиите на парникови 
газове, все още ще бъдат необходими значителни усилия за адаптация с цел преодоляване 
на неизбежните последици, 

Г. като има предвид, че последиците от изменението на климата ще засегнат по различен 
начин и с различна степен на сериозност европейските региони,

1. приветства горецитираната Бяла книга; 

2. одобрява целта на предложената Европейска рамка за адаптация, а именно да подобри 
капацитета на ЕС за справяне с последиците от изменението на климата;

3. подчертава значението на включването на адаптацията в политиките на ЕС;   

                                               
1 ОВ C 247 E, 15.10.2009 г., стp. 41.
2 Приети текстове, P6_TA(2009)0042.
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Разработване на познавателна основа

4. споделя становището на Комисията, че е необходимо повече познание относно 
последиците от изменението на климата, така че придобитата чрез изследвания 
информация да бъде разпространена сред възможно най-широка публика и, впоследствие, 
да бъдат разработени подходящи мерки за адаптация;   

5. подчертава, че изследователските усилия в рамките на настоящата Седма рамкова програма 
и бъдещите рамкови програми в областта на изследванията следва да бъдат засилени, с цел 
да се преодолеят съществуващите познавателни пропуски и да се разработят методи и 
техники за адаптация към последиците от изменението на климата;    

6. подчертава необходимостта от допълнителни изследвания относно подходяща методология 
на регионално и местно равнище, както и необходимостта от определяне на 
възможностите за адаптация на територията на ЕС; 

7. отбелязва, че Комисията следва да гарантира, че Клиринговият механизъм не е излишен с 
оглед съществуването на други системи като Общата информационна система за околната 
среда (SEIS) и Глобалният мониторинг на околната среда и сигурността (GMES), и следва 
да осигури добавена стойност във връзка с подготовката на ЕС за планиране, финансиране 
и прилагане на подходящи планове за адаптация; 

 Интегриране на адаптацията в политиките на ЕС

Вода

8. изразява особена загриженост относно водата, предвид факта, че изменението на климата 
ще окаже значително въздействие върху количеството и качеството на водата;

9. подчертава, че в ЕС може да бъде спестено голямо количество вода чрез по-ефективно 
управление на водите;  

10. подчертава значението на цялостното интегриране на адаптацията в плановете за 
управление на речните басейни в съответствие с насоките, публикувани на 30 ноември 
2009 г.;

11. подчертава значението на прилагането на Директивата за наводненията1, която предоставя 
всеобхватен механизъм за оценка и мониторинг на увеличаващия се поради изменението 
на климата риск от наводнения, както и за разработването на способи за адаптация;  

Селско стопанство 

12. подчертава необходимостта от укрепване на издръжливостта на селскостопанските  
екосистеми чрез по-устойчива употреба на природните ресурси, най-вече на водата и 
почвите; 

13. счита, че Общата селскостопанска политика следва да играе централна роля като допринесе 

                                               
1 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката 
и управлението на риска от наводнения (OВ L 288, 6.11.2007 г., стp. 27).
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за адаптацията; 

Почви 

14. отбелязва, че Директивата за почвите ще бъде основен инструмент за адаптация, по-
конкретно в отговор на риска от влошаване на състоянието на почвите и опустиняването;  
следователно настоятелно призовава държавите-членки да предприемат допълнителни 
стъпки за приемане на Директива за почвите;  

Политика в областта на здравеопазването и социална политика

15. приветства предложенията на Комисията за разработване до 2011 г. на насоки и механизми 
за контрол на въздействието на изменението на климата върху здравето;  подчертава 
нарастващия риск от разпространение на вирусни заболявания; 

16. отбелязва вероятността отражението на изменението на климата върху здравето да засегне 
най-тежко общностите, понасящи най-големи лишения и най-бедната част от населението; 
счита, че от важно значение е мерките за адаптация да бъдат разглеждани в контекста на 
неравенствата по отношение на здравеопазването; 

17. приканва Комисията да разработи всеобхватен подход относно участието на 
застрахователния сектор в дейности по осведомяване относно рисковете и споделянето на 
рисковете; 

Инфраструктура 

18. подчертава, че средносрочните и дългосрочните инвестиции в инфраструктурни проекти 
следва изцяло да отчитат прогнозите за бъдещи климатични условия, като същевременно 
поддържат известна гъвкавост;   

19. подчертава необходимостта да се гарантира, че всички разрешения за строеж и 
градоустройствени планове отчитат различните сценарии за адаптация като част от оценка 
на въздействието върху околната среда; 

20. призовава Комисията да разработи възможно най-бързо методология за инфраструктурни 
проекти, гарантиращи „устойчивост на климата“;

Биоразнообразие

21. като има предвид, че Натура 2000 представлява централен стълб на политическите усилия 
на ЕС да запази екосистемите в изменящите се климатични условия, призовава за активно 
управление на обектите по Натура 2000 със собствено финансиране от страна на 
държавите-членки, което да позволи на видовете да мигрират и оцеляват, когато 
климатичните условия се изменят;

Културно наследство  

22. подчертава значението на разработване на мерки за адаптация, които да отчитат всички 
аспекти на европейското културно наследство;
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Структура и управление

23. подчертава необходимостта местните и регионалните органи да бъдат признати като 
основни участници в борбата с вредните въздействия на изменението на климата; 

24. подчертава значението на наличието на подходящо равнище на намеса, за да се увеличи 
максимално ефективността на прилаганите мерки; 

25. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават координиран подход, когато 
разглеждат адаптацията с цел гарантиране на териториално сближаване в целия ЕС; 

Финансиране

26. подчертава факта, че следващата многогодишна финансова рамка следва да отдаде по-
голямо значение на изменението на климата в сравнение с действащата рамка и в частност 
− на мерките за адаптация, като гарантира наличието на необходимите финансови 
средства; 

27. призовава бъдещата реформа на структурните фондове да отдаде приоритет на 
изменението на климата, в частност на адаптацията; 

28. настоятелно призовава Съвета и Комисията да възобновят процеса на преразглеждане на 
регламента за фонд „Солидарност”1, което ще позволи причинените от природни бедствия 
или от човека щети да бъдат преодолявани по по-ефективен, гъвкав и своевременен начин; 

29. подчертава, че значителна част от приходите, получени от състезателното наддаване за 
квоти в схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове (EU  ETS), 
включително състезателно наддаване в областта на въздушния и морския транспорт, 
следва да бъде отделена за подпомагане на държавите-членки и на развиващите се страни 
да се адаптират към изменението на климата; 

Управителен комитет по въздействието и адаптацията

30. подкрепя предложението на Комисията за създаване на управителен комитет по 
въздействието и адаптацията; приканва Комисията да гарантира, че тази група включва 
представители на Парламента в качеството на наблюдатели; 

Доклад за напредъка, изготвен от Комисията

31. призовава Комисията да докладва пред Европейския парламент до 2012 г. относно 
напредъка, постигнат при прилагането на гореспоменатата бяла книга; 

0

0      0

                                               
1 Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г.  за създаване на фонд "Солидарност" на 
Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).
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32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основните последици от изменението на климата могат да бъдат обобщени по следния 
начин: по-малко на брой дъждовни дни, но по-силни превалявания, намалено 
количество на снеговалежа и по-дълги периоди на засушавания.

Това оказва пряко въздействие върху географските характеристики на земната площ, 
като повишава ерозионните процеси на почвата и опасността от наводнения, а намалява 
снеговалежите, което, на свой ред, възпрепятства способността за самостоятелно 
пълнене на подземните водоносни слоеве. Настоящите практики на управление на
водите демонстрират по важен начин причините, поради които е необходимо да 
адаптираме нашите подходи към настоящото управление на ресурсите. Необходимо е 
дъждът да бъде задържан за възможно най-дълъг период от време на местата, където 
пада, а поради повишените рискове, свързани с внезапни наводнения, водните обекти 
следва да бъдат адаптирани с цел увеличаване на времето на задържане. Речните корита 
трябва да се управляват правилно, като водните маси в резултат на това управление се 
използват за производство на електроенергия. По-дългите периоди на засушавания ще 
повишат риска от горски пожари. В този случай адаптирането ще се изразява в 
намаляване на опасността от пожари чрез разреждане на горите, което на свой ред ще 
намали възникването и скоростта на избухване на пожари. Всъщност използването на 
биомаса от горски и селскостопански остатъчни продукти ще допринесе значително за 
способността за адаптация. Мерките за адаптация са от основно значение с цел да се 
отговори на динамичните предизвикателства на изменението на климата, като 
същевременно се подобрява и капацитета на Европейския съюз за безопасност и 
предоставяне на услуги. Адаптацията на макроравнище е основно начинание, което би 
ни позволило да подобрим нашите действащи системи за управление при извънредни 
ситуации чрез съчетаване на сателитни и наземни наблюдения за прогнозиране на 
сериозни явления, и е свързано със смекчаването, но не е тъждествено на него.
При все това настоящата бяла книга е само подготвителен документ, който цели да 
предостави широка рамка на политиката, от която впоследствие могат да бъдат 
разработвани необходимите планове и стратегии. Воден от тази цел, докладът ни по 
инициатива не съдържа специфични позовавания на много подробности в редица 
области на политики, но очертава общия стратегически подход за повишаване на 
устойчивостта на ЕС спрямо последиците от изменението на климата. Когато бъдат 
изготвени специфични планове в тази политика, със сигурност ще е необходим 
цялостен анализ, особено относно финансирането. Финансовите средства, в 
действителност, могат да се определят единствено когато съществува ясна представа 
относно целите, които трябва да бъдат постигнати. Основните точки на всеобхватната 
стратегия за адаптация следва да бъдат: поставяне на ударение върху комуникацията 
(събиране и разпространение на данни в подходящи национални и местни мрежи), 
включително ясно разбиране на начините, по които усилията за адаптация следва да 
бъдат споделени въз основа на  капацитет за адаптация на национално, регионално и 
местно равнище и тяхното териториално въздействие; акцентиране върху структурата 
на добро управление с цел действителна ефективност на политиката; включването на 
политиката по адаптация към климата във всички други политики на ЕС. 
Териториалното измерение следва да бъде оперативно измерение и вече да не 
представлява цел за подобна важна политика като адаптацията; следователно 
проблемът от решаващо значение е управлението на земята и неговото съгласувано 
планиране. Някои предложения към бялата книга сочат необходимостта да се подходи 
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към връзката между адаптацията към изменението на климата и здравето на човека и на 
животните. На последно място трябва да се преоцени ролята на застраховането с цел да 
се отговори на повишените рискове посредством предлагането на нови форми на 
публично-частни партньорства.


