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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че политиката на сближаване трябва да подкрепя силното 
интегриране на въпросите, свързани с климата, в селското стопанство и в 
хранително-вкусовите сектори;

2. подчертава, че за да се постигне целта за намаляване на емисиите на парникови 
газове с 32% през 2030 г., разпределените средства от европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове в подкрепа на прехода към неутралност по 
отношение на климата във всички допустими сектори ще трябва най-малкото да 
се удвоят, а 40% от средствата по ЕФРР ще трябва да бъдат разпределени за 
„целта за екологосъобразност и ниски въглеродни емисии“1;

3. подчертава значението на свързването на регионалните стратегии в областта на 
околната среда с амбициозни цели в областта на климата, които надхвърлят 
общата цел за постигане на неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г., 
като се отчита потенциалният принос на селскостопанския, хранително-вкусовия 
и горския сектор;

4. подчертава, че регионалните стратегии в областта на околната среда следва да 
подкрепят производството на енергия от възобновяеми източници и ефективното 
използване на ресурсите в селскостопанския, хранително-вкусовия и горския 
сектор; предлага съответните органи да дават приоритет на най-устойчивите 
варианти, като например вятърната или слънчевата енергия, и да прилагат за 
проектите за биоенергия строги критерии за устойчивост;

5. подчертава значението на преместването на мястото на производството на храни 
и фуражи, по-специално производството на растителни протеини, с оглед на 
смекчаването на последиците от изменението на климата, тъй като това 
съкращава разстоянията за транспортиране и ограничава обезлесяването;  
подчертава възможностите, предлагани от политиката на сближаване и 
регионалните стратегии в областта на околната среда в подкрепа на това 
преместване;

6. подчертава, че макрорегионалните стратегии на ЕС следва да спомогнат за 
изграждането на сътрудничество с цел решаване на регионалните проблеми, 
свързани със смекчаването на последиците от изменението на климата и 
адаптирането към него в селскостопанския, хранително-вкусовия и горския 
сектор, в области като защитата от наводнения и пожари, ефективното колективно 
управление на отпадъците, включително с цел производство на енергия, и 
преместването на мястото на производството на храни.

1 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file


