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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 измененията на климата представляват решаващо предизвикателство на 
нашето време. Те вече оказват очевидни последствия върху околната среда, 
човешкото здраве и териториалното устройство и увреждат способността на всички 
страни да напредват по пътя на устойчивото развитие;

2. счита, че последиците от измененията на климата са различни за различните 
сектори и европейски региони, като засяга по особен начин планинските райони, 
крайбрежните зони, Средиземноморието и арктическите райони. Очевидно е, че 
глобалното увеличаване на температурата ще окаже по-голямо въздействие върху 
онези райони, които зависят в по-голяма степен от природните явления (например 
ледниците, крайбрежните зони, планинските райони), както и върху съответното 
уязвимо население, с риск от по-нататъшно нарастване на регионалните 
неравенства;

3. признава спешната необходимост да се реагира своевременно на глобалното 
затопляне не само чрез мерки за по-голямо намаляване на емисиите на парникови 
газове, но и чрез проактивни мерки за адаптиране на европейско, национално, 
регионално и местно равнище с цел ограничаване на вредните последствия от него;

4. изразява твърда убеденост относно необходимостта Европейският съюз да запази и 
развие своята водеща роля в международната борба срещу глобалното затопляне и 
счита, че евентуалното забавяне на тези действия ще увеличи риска от отрицателни 
екологични, икономически и социални последици, както и от увеличени разходи;

5. счита, че единствено посредством засилено сътрудничество между всички равнища 
на управление Европейският съюз ще успее да осъществи цялостна стратегия за 
адаптация, считано от 2013 г.;

6. поради това, признава необходимостта стратегията на мерките за адаптиране да 
бъде интегрирана във всички политики на Европейския съюз и да бъде съобразена с 
тях. подчертава освен това ключовата роля, която играят регионалните и местните 
органи и значението на използването на подход отдолу нагоре, който да отчита 
различията между естествените местообитания в ЕС при пълно спазване на 
принципа на субсидиарност, тъй като е твърдо убеден, че местните органи ще бъдат 
по-добре подготвени да намерят политически отговор на своите потребности;

7. 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 
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отпадъци и развитието на транспортни инфраструктури с ниско равнище на емисии;

8. счита за наложително да се предприемат политики, 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 предотвратят инвестициите в 
неустойчиви инфраструктури;

9. приветства инициативата на Комисията да учреди Насочваща група относно 
въздействията на климата и адаптацията (IASG) и изразява пожелание за пълно и 
активно участие на регионалните и местни органи;

10. потвърждава, че борбата с климатичните изменения може да представлява 
възможност за един модел на устойчив растеж;

11. 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. 


