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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита, че изменението на климата представлява решаващо предизвикателство на 
нашето време; то вече оказва очевидни последствия върху околната среда, 
човешкото здраве и териториалното устройство и уврежда способността на всички 
страни да напредват по пътя на устойчивото развитие;

2. приветства публикуването на Бяла книга на Европейската комисия, озаглавена 
„Адаптиране спрямо изменението на климата − към европейска рамка за действие“; 
подчертава, че изменението на климата представлява предизвикателство, което 
оказва значително регионално въздействие и изисква координиран подход на 
равнището на Европейския съюз, който да обхваща различните политики на ЕС и 
равнища на предприемане на действия: европейско, национално, регионално и 
местно;

3. счита, че последиците от изменението на климата са различни за различните 
сектори и европейски региони, както показа проучването на Комисията, озаглавено 
„Региони 2020“1: регионите, които са подложени на най-голям натиск в резултат от 
изменението на климата, са разположените в южна и източна Европа региони, и по-
специално островните и крайбрежните региони, най-отдалечените региони и 
областите, изложени на голям риск от недостиг на вода, като съществува опасност 
от по-нататъшно нарастване на регионалните неравенства, дори между регионите 
на една и съща държава;

4. изразява съжаление, че през настоящия програмен период (2007-2013 г.) 
държавите-членки отпускат само 3% (9 милиарда евро) от общия размер на 
финансирането за мерки за насърчаване на енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници като част от оперативните програми и че 
инвестициите в размер на 2,4% в новите държави-членки са дори на по-ниско 
равнище; 

5. признава спешната необходимост да се реагира своевременно на глобалното 
затопляне не само чрез предприемане на правно обвързващи мерки за намаляване 
на емисиите на парникови газове, но и чрез въвеждане на регионални планове за 
адаптиране и проактивни мерки за адаптиране, като например широко 
разпространените инициативи за презалесяване на европейско, национално, 
регионално и местно равнище, както и чрез трансгранично сътрудничество, с цел 
ограничаване на вредните последствия от него;

6. изразява твърда убеденост относно необходимостта Европейският съюз да запази и 
засили своята водеща роля в международната борба с глобалното затопляне и 
счита, че евентуалното забавяне на тези действия ще увеличи риска от отрицателни 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (íîåìâðè 2008 ã.).
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екологични, икономически и социални последици и вероятно ще доведе до по-
високи разходи;

7. счита, че чрез интелигентни енергийни политики, които активно насърчават 
възобновяемите енергийни източници, децентрализираното енергийно снабдяване 
и енергийна ефективност на своите територии, регионите могат не само да 
допринесат за борбата с последиците от изменението на климата, но също така да 
открият нови икономически възможности и перспективи за своите граждани;

8. отбелязва, че секторите със стратегическо значение за периферните географски 
региони, като например селското стопанство, следва да не се обременяват 
прекомерно като част от рамката за действия за адаптиране към изменението на 
климата, като по този начин се излага на опасност бъдещето на устойчивите селски 
общности;

9. счита, че Европейският съюз ще успее да осъществи стратегия за трансформация 
към нисковъглеродно общество единствено посредством тясно сътрудничество на 
всички равнища на управление (Европейски съюз, държави-членки и местни и 
регионални органи), както и посредством сътрудничество и постоянен обмен на 
информация със съседните на ЕС държави;

10. признава необходимостта от хармонизиране на различните области на действие, 
като, от една страна, регионалните и местните органи бъдат изцяло приобщени към 
етапите на проектиране, изработване и прилагане на националните стратегии и 
планове за действие за борба с изменението на климата; а от друга − като се 
използва стратегическото регионално планиране и се включат всички свързани с 
изменението на климата аспекти; 

11. признава във връзка с това необходимостта да се гарантира, от една страна, че 
стратегията за адаптиране е интегрирана в политиките на Европейския съюз, като 
се постави специален фокус на координацията на действията и мерките на 
селскостопанската, регионалната и екологичната политика на ЕС, и от друга 
страна, че тези политики са съгласувани с нея; подчертава ключовата роля, която 
играят местните и регионалните органи, и необходимостта от използване на подход 
„отдолу-нагоре“, който да отчита различията между естествените местообитания в 
Европа при пълно спазване на принципа на субсидиарност; изразява убеденост, че 
местните органи ще бъдат по-добре подготвени да намерят политически отговор на 
своите потребности;

12. приветства инициативата на Бялата книга да създаде механизъм за обмен на 
информация; изразява надежда той да влезе в действие до 2011 г., така като и 
разработването на модели и инструменти за прогнози; призовава държавите-членки 
и регионалните и местните органи да насърчават и обменят своите практики във 
всички аспекти, свързани с политиките на адаптиране към климатичните 
изменения, по-специално що се отнася до мерките за енергийна ефективност, 
управлението на отпадъци и развитието на транспортни инфраструктури с ниско 
равнище на емисии;

13. препоръчва създаването и финансирането на платформа за наблюдение на 
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измененията на климата с цел регионалните и местни органи да получат подкрепа 
за придобиване и обмен на опит и добри практики в областта на климата на местно 
равнище;

14. счита, че най-отдалечените региони поради особеното си положение, посочено в 
член 349 на Договора от Лисабон, както и на географското си разположение в зони 
в  тропиците, са чувствителни към последиците от изменението на климата и 
поради това би следвало да се ползват с особено внимание от страна на 
Европейската комисия; поради това призовава Комисията да разработи оценка на 
въздействието и специфичен план за действие за най-отдалечените региони, както и 
да подкрепи обмена на информация и добри практики между местните органи в 
тези региони и органите на намиращите се в географска близост с тях трети страни;

15. счита за наложително да се предприемат политики, не на последно място на 
регионално и местно равнище, способни да подчинят както публичните и частни 
инвестиции, така и някои административни актове (например разрешенията за 
строеж и градоустройствените планове) на осъществяването на оценка на 
климатичното въздействие, така че да се насърчат инвестициите на ЕС с високо 
екологично качество; призовава да се следи стриктно, за да се гарантира, че 
оценката на последствията от изменението на климата е част от процеса на 
одобряване на предложения за проекти, финансирани от ЕС, свързани с
енергийната ефективност, управлението на отпадъци и изграждането на 
инфраструктура;

16. отбелязва, че периферните географски региони, особено крайбрежните региони, 
могат да притежават големи количества от възобновяеми енергийни източници, 
което може да допринесе за тяхната адаптация към изменението на климата; 

17. счита, че от микроклиматична гледна точка, следва да се избягва по-нататъшното 
увеличаване на водонепропускливостта на почвите в районите и градовете с голяма 
гъстота на населението;

18. настоятелно призовава Комисията да използва политиката на сближаване, за да 
насърчава развитието на възобновяеми източници, с по-голямо взаимодействие 
между областите на научноизследователската и развойната дейност и политиката 
на регионално развитие и да премахне административните бариери пред 
използването на подобни ресурси;

19. приветства инициативата на Комисията да учреди Насочваща група относно 
въздействията на климата и адаптацията (IASG) и призовава за пълно и активно 
участие на регионалните и местни органи в тази група и нейните дейности в 
съответствие с принципа на субсидиарност;

20. потвърждава, че мерките за смекчаване на последствията от климатичните 
изменения може да представляват възможност за един модел на устойчив растеж, 
който в последствие би могъл да бъде адаптиран към други страни извън ЕС, и че 
преходът към икономика без въглеродни емисии може да представлява значителна 
стъпка напред за създаването на нови работни места; 
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21. призовава Комисията да включи в следващите финансови перспективи достатъчно 
финансови средства, за да позволи осъществяването на ефикасни политики за 
адаптиране към измененията на климата на всички равнища на управление; в 
допълнение препоръчва на държавите-членки и на регионите да вземат предвид 
възможността да използват механизмите, предоставени от структурните фондове за 
разработване на устойчиви проекти в по-дългосрочен план; подчертава ролята на 
Европейския фонд за солидарност при посрещането на извънредни потребности и 
изразява солидарността на ЕС със засегнатите региони;

22. подчертава, че целите на борбата срещу измененията на климата и опазването на 
околната среда следва да се интегрират в целите за равновесие и растеж в рамките 
на политиката на сближаване на ЕС, без да заменят традиционните задачи на 
структурната политика.
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