
RE\1196593BG.docx PE643.468v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Документ за разглеждане в заседание

B9-0044/2020/REV

10.1.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

относно Европейския зелен пакт
(2019/2956(RSP))

Манон Обри, Мартин Ширдеван, Мариза Матиаш, Йоргос Георгиу, 
Ниязи Къзълюрек, Клеър Дейли, Корнелия Ернст, Мик Уолас, 
Мартин Бушман, Аня Хазекамп, Пернандо Барена Арса, Мартина 
Михелс, Хелмут Шолц, Йозлем Демирел, Сира Рего, Манюел Бомпар, 
Ману Пинеда, Лейла Шайби, Еухения Родригес Палоп, Николай 
Вилумсен, Малин Бьорк, Мигел Урбан Креспо, Идоя Вилянуева Руис
от името на групата GUE/NGL



PE643.468v01-00 2/27 RE\1196593BG.docx

BG

B9-0044/2020

Резолюция на Европейския парламент относно Европейския зелен пакт
(2019/2956(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 
(РКООНИК) и Протокола от Киото към нея,

– като взе предвид споразумението, прието на 21-вата конференция на страните по 
РКOОНИК (COP21) в Париж на 12 декември 2015 г. (Парижкото споразумение),

– като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие на ООН,

– като взе предвид най-актуалните и най-обширни научни доказателства за 
вредните последици от изменението на климата, изложени в специалния доклад 
на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC), озаглавен 
„Глобалното затопляне с 1,5 °C“, неговия пети доклад за оценка (AR5) и 
обобщаващия доклад по тези въпроси, както и специалния му доклад относно 
изменението на климата и земята и специалния му доклад относно океаните и 
криосферата в един променящ се климат,

– като взе предвид публикацията на Европейската агенция за околна среда, 
озаглавена „Европейската околна среда – състояние и перспективи (2020 г.): 
знания за прехода към устойчива Европа“,

– като взе предвид Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за 
устойчиво развитие (ЦУР), както и документа за размисъл на Комисията от 
30 януари 2019 г., озаглавен „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 
(COM(2019)0022),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 юли 2019 г., озаглавено 
„Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в 
световен мащаб“ (COM(2019)0352), и съобщението на Комисията от 20 септември 
2013 г., озаглавено „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на 
селското стопанство“ (COM(2013)0659),

– като взе предвид мащабната заплаха от загуба на биологично разнообразие, 
изложена от междуправителствената научно-политическа платформа за 
биологично разнообразие и екосистемни услуги в нейния доклад за глобална 
оценка на биологичното разнообразие и екосистемните услуги от 31 май 2019 г.,

– като взе предвид 25-ата конференция на страните по РКООНИК (COP25), 
проведена в Мадрид, Испания, от 2 до 13 декември 2019 г.,

– като взе предвид 26-ата конференция на страните по РКООНИК, която предстои 
да се проведе през декември 2020 г., както и факта, че всички страни по 
РКООНИК трябва да увеличат своя национално определен принос в съответствие 
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с целите на Парижкото споразумение,

– като взе предвид 15-ата конференция на страните по Конвенцията за 
биологичното разнообразие (COP15), която предстои да се проведе в Кунмин, 
Китай, през октомври 2020 г., и по време на която страните по конвенцията трябва 
да вземат решение относно глобалната рамка за предотвратяване на загубата на 
биологично разнообразие след 2020 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно изменението на 
климата – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, 
модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в 
съответствие с Парижкото споразумение1,

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата и околната среда2,

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно Конференцията 
на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25)3,

– като взе предвид член 153 от ДФЕС относно социалната закрила на работниците,

– като взе предвид член 9 от ДФЕС, чрез който от ЕС се изисква да насърчава 
висока степен на заетост, да осигурява адекватна социална закрила, да води борба 
срещу социалното изключване и да се стреми да постигне високо равнище на 
образование, обучение и опазване на човешкото здраве,

– като взе предвид предложението за регламент относно Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+),

– като взе предвид конвенциите и препоръките на Международната организация на 
труда (МОТ),

– като взе предвид своята резолюцията от 14 септември 2016 г. относно социалния 
дъмпинг в Европейския съюз4,

– като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта на Съвета на 
Европа,

– като взе предвид проучването на Бостънския университет от 2019 г., озаглавено 
„Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War“ (Употребата на гориво 
от Пентагона, изменението на климата и разходите във връзка с войните),

– като взе предвид доклада за човешкото развитие от 2019 г. на Програмата на ООН 
за развитие,

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0217.
2 Приети текстове, P9_TA(2019)0078.
3 Приети текстове, P9_TA(2019)0079.
4 ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 111.
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– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че предприемането на незабавни и амбициозни действия е от 
решаващо значение за ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 °C, така че 
да се избегне масовата загуба на биологично разнообразие, влошаването на 
състоянието на екосистемите, недостига на ресурси, замърсяването и повишените 
рискове за здравето; като има предвид, че последиците от кризата, свързана с 
климата, вече се усещат из цял свят и продължават да се влошават с тревожни 
темпове;

Б. като има предвид, че в Доклада за човешкото развитие от 2019 г. на Програмата 
на ООН за развитие се констатира, че различията в човешкото развитие 
продължават да бъдат широко разпространено явление и че се появяват нови 
видове неравенство; като има предвид, че трябва спешно да се предприемат 
действия, в синхрон с всички мерки за действие по отношение на климата, във 
връзка с това нарастващо социално и икономическо неравенство;

В. като има предвид, че кризите, свързани с климата и околната среда, се нуждаят от 
действия, които се отърсват от фиксидеята за икономически растеж, който е 
основната причина и за двете кризи, и като има предвид, че „Европейският зелен 
пакт“ трябва да положи началото на края на тази разрушителна догма;

Г. като има предвид, че от 2010 г. насам големите петролни и газови дружества са 
изразходвали 250 милиона евро, за да лобират в ЕС; като има предвид, че 
световната стачка в името на климата обединява стотици милиони хора от целия 
свят, които настояват да се сложи край на господството на интересите, свързани с 
изкопаемите горива;

Д. като има предвид, че сега имаме възможност да предложим амбициозен, цялостен 
и всеобхватен план за инвестиции и преобразуване, който разчита на 
демокрацията, регулирането и публичния контрол; като има предвид, че не можем 
да си позволим да оставим на пазарните сили да разрешават проблемите, които те 
са сътворили, и че следователно терминът „зелен пакт“ не указва в достатъчна 
степен промените, които според най-актуалните научни данни трябва да се 
осъществят;

Е. като има предвид, че разполагаме със само още една възможност да разрешим 
тези екологични и социални кризи; като има предвид, че можем да се изправим 
пред тези общи предизвикателства по ефективен начин единствено ако подходим 
едновременно към всички тези кризи; като има предвид, че Комисията последна 
има възможност да представи предложения за разрешаване на тези кризи и че тя 
не може да си позволи да се провали в тази си задача;

Ж. като има предвид, че „Зеленият пакт“ трябва да води до радикална, системна и 
глобална революция в нашите методи на производство, потребление и 
разпространение, като подобрява живота на хората и същевременно 
декарбонизира нашите общества; като има предвид, че той трябва да е справедлив 
и да е от полза за всички; като има предвид, че тези кризи доказват 
необходимостта от съвместни усилия в името на една друга Европа – Европа, 
която дава предимство на планетата и хората пред печалбата;
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1. припомня, че кризата в областта на климата и биологичното разнообразие и 
нарастващите социални и икономически неравенства са най-важните 
предизвикателства, пред които е изправено човечеството, и че Европейският 
зелен пакт представлява възможност да се справим с тях заедно и ефективно; 
подчертава, че изменението из основи на политиката, навременното 
международно сътрудничество, солидарността и ангажираността за преследване 
на високи амбиции са единственият начин да задържим глобалното затопляне под 
1,5 °C и да се преборим с неравенството; счита, че Европейският зелен пакт 
трябва да бъде преобразяващ и да води до радикална, системна и глобална 
революция в нашите методи на производство, потребление и разпространение;

2. взема под внимание предложението на Комисията за Зелен пакт; подчертава 
необходимостта Европейският зелен пакт да подкрепи целта за устойчиво 
развитие, да защити и подобри екосистемите на ЕС, да гарантира тяхното 
опазване, както и да закриля здравето и благосъстоянието на хората от свързани с 
околната среда рискове и въздействия; подчертава, че Европейският зелен пакт не 
е просто усъвършенствана политика в областта на климата, а представлява 
инвестиционен план, който следва изцяло да преобрази икономиката и 
обществото и да ги насочи непоколебимо в екологична посока, която утвърждава 
социалните права и подобрява живота за всички на тази планета; подчертава, че 
целите за устойчиво развитие следва да служат като всеобхватна рамка за 
разработването и прилагането на политиките;

3. счита, че солидарността трябва да заема централно място в Европейския зелен 
пакт и че той трябва да бъде ориентиран към външния свят; подчертава, че 
Европейският зелен пакт трябва да бъде посветен на социалната справедливост и 
трябва да предприеме действия едновременно срещу социалните и 
икономическите неравенства и глобалното затопляне; подчертава, че е важно да 
се зачита и укрепва социалният диалог на всички равнища и във всички сектори, 
по-специално с профсъюзите, за да се гарантира справедлив преход; във връзка с 
това отново заявява задължението на Съюза да признава и насърчава ролята на 
социалните партньори; счита, че Европейският зелен пакт трябва да бъде 
обвързан с принципите на справедливост в областта на климата, както и да се 
ръководи от най-актуалните научни данни и да бъде напълно съвместим с тях;

4. отхвърля използването на модни термини и лозунги, което цели да прикрие 
ниската степен на амбиция и неефективните и порочни, обусловени от пазара 
действия в областта на климата, които в крайна сметка облагодетелстват големите 
предприятия и сектора на изкопаемите горива; тълкува Европейския зелен пакт 
като възможност за скъсване с неолибералната рамка и като възможност за ЕС 
най-сетне да признае своя неизпълнен дълг в областта на климата и историческата 
си отговорност да постигне повече; счита, че при наличието на извънредна 
ситуация в областта на климата предприемането на постепенни действия е крайно 
недостатъчно и че Европейският зелен пакт трябва да бъде радикална и 
преобразяваща програма, която води до бързи, мащабни и безпрецедентни 
промени в нашата икономика и нашето общество; отхвърля интегрирането на 
пазара като начин за уеднаквяване на условията на конкуренция в зависимост от 
интересите на големите предприятия и призовава за силен публичен сектор в 
стратегически области като енергетиката и промишлеността, който да е в 
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състояние да постигне екологичните си цели и същевременно да намали 
социалното и териториалното неравенство;

5. подчертава, че едностранният акцент върху икономическия растеж доведе до 
извънредна ситуация в областта на климата и биологичното разнообразие; 
отбелязва, че проблемите не могат да бъдат решени със същата нагласа, която ги е 
причинила; изразява съжаление относно факта, че Комисията оформя 
Европейския зелен пакт като нова стратегия за растеж; подчертава 
необходимостта от прилагане на икономически модели, които са съобразени с 
възможностите на планетата, социалните потребности и правата на човека, вместо 
да се уповават сляпо на икономическия растеж;

6. настоява във всички области на политиката и по-специално в рамките на 
политиката в областта на климата и социалната политика да се използва 
всеобхватна и значима оптическа призма за равенство между половете, като се 
има предвид, че жените и хората от маргинализирани полове се оказват най-силно 
засегнати от бюджетните ограничения, социалното изключване и изменението на 
климата; утвърждава, че Европейският зелен пакт трябва да съдържа оптическа 
призма за равенство между половете, за да бъде ефективен и да постигне успешно 
своите цели; призовава ЕС и неговите държави членки да приложат изцяло новия 
план за действие относно равенството между половете, съгласуван на COP25;

7. счита , че капитализмът не е екологосъобразен, нито може да стане по-
екологосъобразен; счита, че господстващата социално-икономическа система по 
своето същество е неустойчива и че натрупването на капитал е в пълно 
противоречие с физическите ограничения на планетата, като нарушава 
равновесието, от което зависят всички живи организми; изразява съжаление във 
връзка с използването на загрижеността на хората по отношение на околната 
среда с цел да се продължи с натрупването на капитал, включително в нови 
области на натрупване, и да се създадат нови форми на частно присвояване на 
природата (т.нар. „природен капитал“), за да се извлекат стопански ползи от 
опасенията, свързани с околната среда, без реално да се решат проблемите, 
предизвикали тези опасения; заявява, че борбата с изменението на климата е 
неразделна част от борбата със социалното и икономическото неравенство и 
борбата за мир;

Повишаване на степента на амбиция на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 
2050 г.

8. подчертава, че като има предвид принципа на обща, но диференцирана 
отговорност, ЕС трябва да служи за пример и да представи преработен 
национално определен принос в размер на най-малко 70% дълго преди 26-ата 
конференция на страните по РКООНИК (COP26) в Глазгоу, като предостави 
достатъчно време на другите страни по РКООНИК да реагират на този сигнал за 
по-висока амбиция, като преразгледат собствените си цели; подчертава, че 
амбициозните цели за декарбонизация не следва да се разглеждат като тежест за 
икономиката, тъй като на практика те ще положат основите за амбициозни 
политики за декарбонизация, които ще се прилагат във всички сектори;
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9. изразява съжаление във връзка с факта, че ЕС последователно подкрепя цели, 
които не са в съответствие с целта на Парижкото споразумение глобалното 
затопляне да се ограничи до 1,5 °C, и че в рамките на Съвета държавите членки са 
се въздържали в своите амбиции; изразява съжаление относно факта, че според 
прогнозите настоящите политики на ЕС ще намалят емисиите на парникови 
газове само с 60% до 2050 г.; отбелязва по-специално, че Директивата за 
енергията от възобновяеми източници и Директивата за енергийната ефективност, 
които определят цели съответно от 32% и 32,5% в срок до 2030 г., са далеч от 
това, което е необходимо, за да се задържи глобалното затопляне под 1,5 °C, и не 
отразяват необходимата степен на амбиция;

10. отбелязва със загриженост отрицателната роля, която лобирането от страна на 
сектора на изкопаемите горива и други е изпълнявала и продължава да изпълнява 
при разработването на политиките на ЕС, и изтъква липсата на прозрачност по-
специално в Съвета;

11. отхвърля идеята за използване на природата като разменна монета и за търговия с 
правото на замърсяване; изисква да се въведе нормативен подход за регулиране на 
емисиите на парникови газове; призовава за придържане към политика за 
намаляване на емисиите на парникови газове въз основа на специална нормативна 
уредба, определена от ООН, чието прилагане да бъде подложено на мониторинг;

12. счита, че е наложително Комисията да действа незабавно по отношение на 
прилагането на Европейския зелен пакт и да избягва извършването на 
допълнителни оценки по въпроси, за които има ясни научни данни; счита, че 
подобни опити представляват тактика за отлагане, които забавят прехода; отново 
изтъква, че Парламентът е обявил извънредна ситуация в областта на климата и 
околната среда и че ЕС трябва да действа по съответния начин, като определя и 
прилага амбициозни цели за декарбонизация, които следва да бъдат постигнати 
най-късно до 2040 г.;

13. отбелязва със загриженост траекторията на дългосрочната стратегия на ЕС за 
декарбонизация и прекомерното разчитане на технологични решения, повечето от 
които все още не са разработени в достатъчно голям мащаб; настоява, че 
преобразуването на енергетиката в ЕС трябва да се основава на преход към 
изцяло основана на възобновяемите източници енергийна система най-късно до 
2050 г.;

14. счита, че предложеният в съобщението относно Европейския зелен пакт 
двуетапен подход във връзка с преразглеждането на национално определения 
принос на ЕС представлява покана към сектора на изкопаемите горива за по-
целенасочено лобиране, и счита, че този подход дава противоречив сигнал на 
останалите страни по Парижкото споразумение по отношение на позицията на ЕС 
по въпроса за неговата амбиция за 2030 г.; подчертава, че преувеличаването на 
затрудненията по отношение на декарбонизацията в размер на 50% – 55% не е 
съвместимо с водещата роля на световната сцена, а вместо това създава 
възможност за допълнително обосноваване на ниско амбициозните национално 
определени приноси;
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15. продължава да се отнася критично към концепцията за неутралност по отношение 
на климата, предложена от Комисията, която изключва емисиите на парникови 
газове от транснационалните сектори, като например емисиите от 
въздухоплаването и корабоплаването и в рамките на веригите за създаване на 
стойност на многонационалните дружества, като същевременно насърчава 
компенсаторните мерки и използването на фалшиви пазари на въглеродни 
емисии, които използват замърсяването и природните блага като разменна 
монета; счита, че акцентът върху „неутралността по отношение на климата“ 
отвлича вниманието от необходимостта от постепенно прекратяване на 
използването на изкопаеми горива и от регулиране в името на устойчивостта; 
твърдо вярва, че вниманието трябва да се насочи по отговорен и справедлив 
начин към дълбоката декарбонизация, която изисква значително пренасочване 
към енергията от възобновяеми източници и предвижда бъдеще без изкопаеми 
горива; предупреждава за рисковете, на които сме изложени, ако разчитаме на 
бъдещи широкомащабни технологии за улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид, за да постигнем въглеродна неутралност, при условие че понастоящем 
няма доказателства, че такива технологии могат да бъдат проектирани и 
използвани в значителен мащаб; предупреждава относно рисковете от 
разчитането на естествените въглеродни поглътители, например океаните, горите 
и почвата, за чието сложно функциониране и за чиято динамика все още няма 
пълни познания;

16. призовава Комисията да предложи амбициозен законодателен акт за климата, 
който да интегрира в законодателството цели, за които има отчетност, и да взема 
предвид непреките емисии;

17. очаква с интерес новата и по-амбициозна стратегия на ЕС за адаптиране към 
изменението на климата и се надява, че тя ще насърчи постигането на баланс при 
финансирането на смекчаването на последиците от изменението на климата и 
адаптирането към него, както и подновяването на акцента върху адаптирането;

Снабдяване с достъпна и сигурна енергия от възобновяеми източници

18. отново изтъква, че енергийната политика е насочена към хората и трябва на първо 
място да се стреми към справедлив достъп до енергия, като гарантира правото на 
енергия; счита, че енергийната бедност е тясно свързана с кризата в областта на 
климата, и подчертава потенциала на Европейския зелен пакт да предприеме 
действия по отношение на неравенството и кризата в областта на климата чрез 
социална политика, която води до екологичния преход; припомня правото на 
жилище и подчертава, че Европейският зелен пакт може едновременно да 
гарантира това право, да премахне енергийната бедност и да постигне 
декарбонизация чрез целесъобразни амбиции и добре финансирани политики;

19. осъжда приватизацията на енергийните сектори, която води до по-високи цени и 
задълбочава енергийната бедност; подчертава, че енергията е обществено благо и 
че достъпът до енергия от възобновяеми източници на достъпни цени е основно 
право; настоява енергийните системи, които са публична собственост и под 
публично управление, да бъдат демократизирани и децентрализирани, а 
енергийните проекти на местно равнище да бъдат разширени, за да се насочат по-
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удачно към екологичните и социалните цели; изразява дълбока загриженост 
относно обезпокоителния брой на домакинствата в ЕС, засегнати от енергийна 
бедност, и отново изтъква, че равният достъп до устойчива енергия на достъпни 
цени е основно право и че съответно прекъсването на снабдяването с 
електричество и/или топлинна енергия следва да бъде забранено; освен това 
счита, че мерките за енергийна ефективност в сградите могат да подобрят 
положението в областта на жилищното настаняване и могат да спомогнат за 
намаляване на енергийната бедност; подчертава обаче, че разходите за саниране 
не следва да се поемат от наемателите;

20. изразява съжаление относно използването на „технологична неутралност“ като 
евфемизъм, за да се прикрие действителната насоченост към капиталоемките 
технологии, която гарантира хегемонията на големите енергийни предприятия в 
рамките на Европейския зелен пакт; осъжда факта, че в четвъртия списък с 
проекти от общ интерес се съдържат голям брой проекти за изкопаеми горива, 
което задълбочава зависимостта от икономиката, базирана на изкопаемите горива;

21. призовава Комисията да увеличи темпа на саниране на обществените сгради и да 
разшири обхвата на Директивата относно енергийните характеристики на 
сградите; призовава Комисията да предложи по-високи цели в рамките на 
Директивата за енергията от възобновяеми източници и Директивата за 
енергийната ефективност; счита, че инициативата за „вълна на саниране на 
сградите“ следва да включва конкретни действия и мерки, насочени към 
подпомагане на санирането на сградите, както обществени, така и частни, така че 
в срок до 2050 г. те да се превърнат в сгради с почти нулево потребление на 
енергия; призовава Комисията и държавите членки да разгледат възможността за 
увеличаване на темповете на саниране на обществените сгради и да осигурят 
целесъобразно публично финансиране, като същевременно създадат справедливи 
възможности за работа;

22. изразява загриженост във връзка с това, че Комисията и някои държави членки 
насърчават ядрената енергия като решение на кризата в областта на климата 
въпреки неуредения въпрос за управлението на ядрените отпадъци и свързаните с 
него предизвикателства в областта на сигурността и безопасността;

23. изразява загриженост във връзка с проявявания от Комисията интерес към 
„декарбонизацията на газа“ и използването на обосновки относно енергийната 
сигурност и достъпността на цените за клиентите, за да се интегрира природният 
газ в стратегията на ЕС за декарбонизация; отправя искане към Комисията да 
представи своевременно преразгледания Регламент за TEN-E, за да се гарантира, 
че следващият, пети списък на проектите от обществен интерес ще се придържа 
към нови критерии, които са в съответствие с Парижкото споразумение;

Мобилизиране на промишлеността за чиста и кръгова икономика

24. подчертава неотложната необходимост да се гарантира, че истинското значение 
на принципите на кръговата икономика се прилага изцяло във всички 
законодателни актове и процеси, тъй като статистиката за потоците от материали 
и генерирането на отпадъци показва, че кръговата икономика е все още в 
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началната си фаза, като се има предвид, че една истинска кръгова икономика 
може да сведе до минимум отпадъците и добива на ресурси, да подобри 
ресурсната ефективност, да намали емисиите на парникови газове и да допринесе 
за опазването на биологичното разнообразие; счита, че инвестициите, 
допълнителното законодателство и мониторингът на напредъка са от съществено 
значение;

25. подчертава необходимостта от насърчаване на местното потребление и 
производство въз основа на принципите на отказ, намаляване, повторна употреба, 
рециклиране и ремонтиране, от спиране на бизнес стратегиите за планирано 
остаряване, при което продуктите са проектирани така, че да имат кратък жизнен 
цикъл и да трябва да бъдат заменени, както и от адаптиране на потреблението към 
ограниченията на планетата; счита, че правото на ремонт и дългосрочната 
подкрепа за услугите в областта на информационните технологии са наложителни 
за постигането на устойчиво потребление; призовава тези права да бъдат 
заложени в законодателството на ЕС;

26. призовава Комисията да представи предложения за прекратяване на търговията с 
отпадъци, която е особено вредна за уязвимите лица и за околната среда в трети 
държави, и да подкрепи изграждането на капацитет за справяне със собствените 
ни отпадъци в рамките на ЕС;

27. призовава всички институции на ЕС, държавите членки и местните органи да 
гарантират, че всички техни обществени поръчки, включително в областта на 
цифровите технологии, се придържат към високи стандарти в областта на 
околната среда и правата на човека; призовава Комисията да проучи дали 
съществуващите европейски и национални практики и законодателство в областта 
на обществените поръчки са приведени в съответствие със задълженията на ЕС и 
неговите държави членки в областта на околната среда и правата на човека; 
призовава Комисията да измени директивите на ЕС относно обществените 
поръчки, за да осигури, че големите публични купувачи разработват, публикуват 
и прилагат планове за дължима грижа, за да гарантират, че Ръководните принципи 
на ООН за бизнеса и правата на човека, Насоките на ОИСР за многонационалните 
предприятия и основните конвенции на МОТ се спазват в рамките на техните 
вериги на доставки; призовава институциите на ЕС да служат за пример, като 
следват насоките относно социално отговорното възлагане на обществени 
поръчки и съществуващите най-добри практики сред публичните купувачи, 
когато възлагат обществени поръчки;

28. подчертава, че биоразградимите пластмаси и пластмасите на биологична основа 
са в разрез с принципите на кръговата икономика и че вниманието трябва да се 
насочи към намаляването на пластмасите и създаването на затворен цикъл за 
икономиката в областта на пластмасите; призовава Комисията да насърчава и да 
създава законодателство за напълно кръгова икономика в областта на 
пластмасите, която изключва биоразградимите пластмаси и пластмасите на 
биологична основа; счита, че нито едно дружество не следва да има правото да 
замърсява; призовава Комисията да прилага по-строги мерки по отношение на 
пластмасите за еднократна употреба, включително схеми за разширена 
отговорност на производителя; припомня, че гарантирането на доставките на 
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суровини или енергийни ресурси не следва да бъде източник на геополитически 
борби, екологични щети в изоставащите региони или каквато и да е форма на 
неоколониализъм;

29. призовава Комисията да представи действително преобразяващ нов план за 
действие за кръговата икономика, който да съдържа солидни мерки, укрепващи 
разширената отговорност на производителя и регулиращи проектирането на 
продуктите с оглед на постигането на устойчивост; подчертава необходимостта от 
разширяване на приложното поле на регламентите за екопроектирането и 
енергийното етикетиране, така че в него да бъдат включени всички основни 
категории продукти; подчертава необходимостта внедряването на цифрови 
технологии да бъде придружено от регулаторни мерки, които да допринесат за 
социалната и екологичната устойчивост на веригите за създаване на стойност в 
областта на ИКТ, както и необходимостта да се гарантира, че действията в 
областта на цифровизацията са приведени в съответствие с целите за устойчиво 
развитие и целите на политиките в областта на климата, енергетиката и околната 
среда;

30. отчита, че промишлените и трудовите политики се нуждаят от структурни 
промени, произтичащи от дълбоката декарбонизация на европейските 
промишлени сектори, по-специално на енергоемките отрасли; подчертава също 
така, че тези политики трябва да гарантират създаването на работни места, 
подобряването на условията на труд и на правата, както и увеличаването на 
заплатите, и подчертава, че са необходими гаранции за запазването на броя на 
работните места в промишлеността; във връзка с това подчертава, че е важно да 
се зачита и укрепва социалният диалог на всички равнища и във всички сектори, 
по-специално с профсъюзите; подчертава, че публичните инвестиции са от 
съществено значение за преодоляване на неравномерното развитие, наложено от 
пазарната логика, като по този начин се гарантират качествени работни места и 
силни политики на сближаване в рамките на Европейския съюз;

31. призовава Комисията своевременно да представи промишлена стратегия на ЕС, 
която да насочи промишлените сектори на ЕС към дълбока декарбонизация чрез 
регулаторен подход, по-специално по отношение на енергоемките отрасли; 
призовава за достатъчно инвестиции в обучението и образованието на работната 
ръка с цел адаптиране към тези промени, като по този начин се гарантира, че нито 
един работник или регион няма да бъде пренебрегнат; подчертава, че една 
истинска кръгова икономика ще създаде допълнителни качествени работни места 
в сферата на рециклирането, поддръжката, ремонта, повторната употреба и 
вторичното производство;

32. призовава Комисията да промени своите правила за държавната помощ, за да 
гарантира, че енергията от възобновяеми източници, железопътният транспорт и 
обновяването на сградите, например, могат да се ползват от държавна помощ; 
изразява съжаление относно факта, че настоящите правила за държавната помощ 
благоприятстват производството на електроенергия от въглища и ядрена енергия 
(както е отразено в решението относно атомната електроцентрала „Hinkley Point 
C“, „Paks II“ и механизмите за осигуряване на капацитет за захранваните с 
въглища електроцентрали);
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Ускоряване на прехода към устойчива и интелигентна мобилност

33. очаква с интерес стратегията на Комисията за устойчива и интелигентна 
мобилност през 2020 г. и се надява, че тя ще промени радикално транспортните 
системи в цяла Европа чрез ускоряване на прехода в рамките на 
мултимодалността на товарния транспорт в полза на железопътния транспорт и 
транспорта по вътрешните водни пътища и чрез насърчаване на 
екологосъобразната логистика и намаляването на обема на товарите;

34. подчертава, че поддържането и запазването на публичната собственост върху 
обществения транспорт е най-ефикасният начин за насочване и постигане на 
ефективна декарбонизация на транспортния сектор и за гарантиране на правото на 
гражданите на мобилност; настоява за отмяна на текущата или вече приключилата 
либерализация в транспортния сектор, която като цяло води до влошаване на 
състоянието на инфраструктурата, оборудването и предоставяните услуги; 
подчертава, че правата на работниците се подкопават от приватизацията на 
обществените услуги, например транспорта;

35. призовава държавите членки да прилагат системи за безплатен обществен 
транспорт, като въведат методи за издаване на билети за един вид или няколко 
вида транспорт в различните транспортни системи, както и системи за съвместно 
използване на превозни средства, като се гарантира всеобщ достъп и 
същевременно се създават демотивиращи фактори за използването на лични 
автомобили;

36. подчертава, че устойчивото развитие на градските райони намалява 
необходимостта от индивидуален транспорт чрез създаване на качествени 
работни места в рамките на местните общности и избягване на явлението 
общности на работници, пътуващи отвън до работното си място; подчертава, че 
„по-зелените“ градове и декарбонизираният обществен транспорт са съществени 
елементи за интелигентната устойчива мобилност в градските райони; 
настоятелно призовава градовете и общините да дадат приоритет на 
инфраструктурата за придвижване с велосипед и пеша пред пътищата, както и да 
инвестират в разгръщането на подходящи мрежи за инфраструктурата за 
алтернативни горива; призовава Комисията и държавите членки да насърчават 
плановете за мобилност в селските и градските райони, които са в интерес на 
обществото и които включват всички нови видове транспорт, с цел повишаване на 
качеството на услугите за гражданите и намаляване на екологичните разходи за 
градовете; призовава Комисията, държавите членки и заинтересованите страни да 
насърчават местното производство;

37. подчертава необходимостта от ефективен и приобщаващ обществен транспорт, 
който да обхваща градските, крайградските и селските райони и който следва да 
бъде достъпен за лицата с намалена подвижност; подчертава необходимостта от 
бърза и надеждна железопътна мрежа на достъпни цени между всички големи 
европейски градове с цел намаляване или избягване на необходимостта от 
предприемане на вътрешноевропейски полети; призовава Комисията и държавите 
членки драстично да увеличат своите усилия и инвестиции за постигането на тази 
цел, като същевременно премахват всички съществуващи стимули, които са в 
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разрез с тази цел; изтъква, че е важно да се финансират транспортните 
инфраструктурни проекти, за да се подпомогне постигането на целите в областта 
на климата, и изтъква значението на трансграничното сътрудничество между 
държавите членки; счита, че по отношение на финансирането от ЕС за транспорта 
пригодността за постигане на целите в областта на климата следва да бъде един от 
критериите за допустимост на проектите;

38. отхвърля допълнителното разширяване на схемите за търговия с емисии чрез 
включване на други сектори, например корабоплаването, и настоява, че е 
необходимо да се прилагат регулаторни подходи за декарбонизирането на всички 
сектори; призовава за амбициозни цели за намаляване на емисиите на CO2, SOx, 
прахови частици и NOx от морския транспорт, и призовава сред целите на 
международната търговска политика да се включи максимално намаляване на 
замърсяването от транспорта;

39. призовава Комисията да бъде амбициозна в стремежа си към намаляване на 
емисиите от въздухоплаването и незабавно да предложи спиране на цялото 
безплатно разпределение на квоти за въздушните превозвачи в рамките на 
схемата на ЕС за търговия с емисии, както и да настоява схемата за компенсиране 
и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международното 
въздухоплаване (CORSIA) да бъде изцяло приведена в съответствие със 
съществуващото законодателство на ЕС и с планираните ангажименти за 
намаляване на емисиите;

40. изразява съжаление във връзка с факта, че се отпускат огромни субсидии за най-
големите замърсяващи сектори, например за въздухоплаването, чрез 
освобождаване от данъчно облагане на керосина, субсидии за изкопаемите горива 
и липса на хармонизация по отношение на общоевропейския данък върху 
билетите; подчертава, че тези субсидии не гарантират еднакви условия на 
конкуренция с един по-устойчив вид транспорт, който функционира при същите 
обстоятелства; подчертава, че и Комисията, и държавите членки носят 
отговорността за прилагането на принципа „замърсителят плаща“ спрямо 
въздухоплаването; отбелязва, че постепенното премахване на оперативната 
помощ за нерентабилните въглищни централи вече е било прието от държавите 
членки в миналото, но че продължава да се предоставя оперативна помощ за 
нерентабилните летища; призовава принципът „замърсителят плаща“ да се 
прилага и по отношение на луксозните видове транспорт, например 
високопроходимите превозни средства и луксозните плавателни съдове, и 
призовава за забрана на частните самолети;

41. отбелязва, че разработването на свързани и автоматизирани превозни средства се 
е обуславяло до голяма степен от развитието на технологиите; съответно 
призовава да се проучи социалното въздействие и съвместимостта на тези 
технологии с ценностите и целите, свързани с човека и околната среда; счита, че 
въвеждането на нови транспортни услуги като съвместен превоз на пътници и 
„мобилност като услуга“, придружени от системи за пътно таксуване, не следва да 
бъдат забавяни от законодателни пречки, тъй като са за предпочитане пред 
управлението на лични превозни средства;
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42. счита, че е важно да се направлява преходът към други видове транспорт в 
рамките на мобилността, като хората се насърчават да си изграждат устойчиви 
навици чрез икономически стимули, чрез повишаване на осведомеността относно 
въздействието на отделните видове транспорт върху околната среда и чрез 
координиране и разработване на нисковъглеродни транспортни услуги като 
обществения транспорт; подчертава, че сам по себе си електрическият автомобил 
няма да разреши проблемите с околната среда, причинени от транспорта, без да се 
промени парадигмата, като се постави под въпрос широкото разпространение на 
индивидуалния транспорт; подчертава необходимостта разходите за този преход 
да се споделят по справедлив начин, като се гарантира, че мобилността няма да се 
превърне в лукс за най-уязвимите лица, и като този подход се придружава от 
други средства, като например намаляване на данъчното облагане; освен това 
подчертава, че трябва да се вземат предвид нуждите от мобилност на 
отдалечените и островните региони, по-специално за да се избегне отрицателното 
въздействие върху и без това тежките демографски условия и условия на живот в 
тези региони;

„От фермата до трапезата“: създаване на справедлива, здравословна и 
екологосъобразна продоволствена система

43. отбелязва със загриженост, че селското стопанство, рибарството и производството 
на храни продължават да бъдат най-големият фактор за загуба на биологично 
разнообразие на сушата и в морската среда; изтъква, че интензифицирането на 
експлоатацията и изоставянето на селскостопанските системи, които се 
характеризират с ниско ниво на интензивност и с богато биологично 
разнообразие, са сред основните източници на натиск, свързани със селското 
стопанство, които допринасят за тази отрицателна тенденция; подчертава, че 
еутрофикацията, предизвикана от излужването на азот от животновъдните 
стопанства и използването на синтетични торове, е друг основен фактор за 
загубата на биологично разнообразие; счита, че загубата на опрашители, 
включително пчели, е повод за особена загриженост от гледна точка на 
продоволствената сигурност, тъй като зависимите от опрашителите култури 
играят важна роля за нашия хранителен режим; също така счита, че биологичното 
разнообразие в селското стопанство е едно от големите предизвикателства на 
нашата епоха, като се има предвид, че според Организацията на ООН за прехрана 
и земеделие (ФАО) сме загубили 75% от генетичното разнообразие на растенията 
от началото на миналия век насам, като хранителният режим в днешно време се 
основава предимно на 12 растителни вида и 14 животински вида;

44. изразява съжаление във връзка с факта, че селскостопанската политика на ЕС се е 
развила по такъв начин, че разглежда храната единствено като стока; изразява 
твърдото си убеждение, че храната е основно право на човека; подчертава, че е 
необходимо да се извърши радикално преобразуване на цялата продоволствена 
система, за да се спре загубата на биологично разнообразие и изменението на 
климата, да се насърчат здравословните, питателни и устойчиви хранителни 
режими, богати на растения, и да се гарантират продоволствената сигурност и 
продоволственият суверенитет в цял свят;

45. счита, че химическите пестициди, изкуствените торове, генното инженерство във 



RE\1196593BG.docx 15/27 PE643.468v01-00

BG

всичките му форми, промишленото животновъдство и прекомерният риболов, 
масовият внос на протеинови и горивни култури и продължаващата глобализация 
в хранителната верига застрашават бъдещето на планетата и на производството на 
храни и не следва да бъдат субсидирани по какъвто и да е начин, а вместо това 
следва да бъдат спрени възможно най-скоро; подчертава, че глобализацията на 
веригата за доставки на храни не облагодетелства първичните производители – 
сектор, който се характеризира с производство, чиито цени са по-ниски от 
себестойността, с ниска възвръщаемост и с излагане на нелоялни търговски 
практики поради фрагментирания си характер; припомня на Комисията призива 
на Парламента да предложи законодателство, съдържащо задължителен 
ангажимент на равнището на ЕС за намаляване на употребата на пестициди чрез 
задължителни национални вноски; призовава за преразглеждане на 
международните търговски споразумения на ЕС с оглед на постигането на тези 
цели, както и за преразглеждане на новите споразумения за свободна търговия, 
по-специално на споразумението между ЕС и Меркосур;

46. подчертава, че доброволните и основаните на пазара механизми няма да бъдат 
достатъчни, за да гарантират справедлив преход към устойчива продоволствена 
система; отчита необходимостта от амбициозни и правно обвързващи механизми 
и цели; изразява съжаление във връзка с факта, че настоящите и предложените 
общи политики в областта на селското стопанство и рибарството са неспособни 
във всяко едно отношение да се справят с екологичните и социалните 
предизвикателства в селското стопанство, сектора на рибарството и 
производството на храни; отбелязва, че прилагането на преразгледаната обща 
селскостопанска политика вероятно ще бъде отложено за началото на 2022 г.; 
призовава Комисията да работи с държавите членки и заинтересованите страни, за 
да гарантира, че от самото начало националните стратегически планове за 
селското стопанство ще бъдат изцяло на равнището на амбицията на Европейския 
зелен пакт и стратегията „от фермата до трапезата“; счита, че увеличаването на 
гъвкавостта трябва да бъде придружено от силна и стабилна система за отчетност, 
управление и мониторинг, както и от строги правила за прозрачност относно 
изготвянето на плановете на национално равнище, за да се постигнат целите; 
подчертава, че Комисията трябва да гарантира, че тези стратегически планове се 
оценяват въз основа на надеждни критерии, свързани с климата и околната среда; 
подчертава, че тези планове следва да водят до използването на устойчиви 
практики, като биологично земеделие, агроекология, агролесовъдство и по-строги 
стандарти за хуманно отношение към животните;

47. призовава Комисията да предложи цялостна и амбициозна стратегия „от фермата 
до трапезата“, за да се преобразят действително европейското производство на 
храни, европейското рибарство и европейското селско стопанство; подчертава, че 
тази стратегия следва да ползва като отправна точка ограниченията на планетата и 
здравето и благосъстоянието на хората и животните и следва да се основава на 
концепцията за агроекологията и устойчивостта;

48. подчертава необходимостта от насърчаване на късите вериги за доставка на храни 
и местните хранителни системи, чиито предимства включват по-справедливи 
цени за земеделските стопани, достъп до прясна и сезонна продукция за 
потребителите, намаляване на въздействието върху околната среда и по-голямо 
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социално сближаване на местно равнище; счита, че тази цел изисква съществена 
промяна в общата селскостопанска политика, за да се окаже противодействие и да 
се обърне тенденцията на повишена либерализация и да се засилят инструментите 
за производство и регулиране на пазара;

49. подчертава, че стратегията „от фермата до трапезата“ следва да включва 
обвързващи и амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове от 
селското стопанство и на деградацията на почвите, както и на използването на 
химически пестициди, изкуствени торове и антибиотици, включително бързо 
постепенно премахване на употребата на синтетични пестициди и на 
използването на пластмасови микрочастици в торовете, както и че тя следва да 
включва и обвързващи цели за разширяване на биологичното производство; 
подчертава, че стратегията следва да насърчава агролесовъдството, да въведе 
допълнително законодателство и налагане на прилагането, за да се защити 
хуманното отношение към всички животни, използвани в хранителната верига, и 
да се гарантира, че фактът, че животните имат усещания, се взема предвид във 
всички съответни политики; тя следва също така да съдържа план за прекратяване 
на масовия внос на стоки, свързани с обезлесяване, като например соя, палмово 
масло и царевица, както и ангажимент за спиране на вноса и отглеждането на 
всички ГМО в ЕС; счита, че патентоването на семена и основни биологични 
процеси е неприемливо;

50. подчертава необходимостта от социален и справедлив преход в рамките на 
селското стопанство; подчертава, че селскостопанската и международната 
търговска политика на ЕС трябва да бъдат пренасочени от настоящия 
индустриализиран модел, основан на износа към трети държави, вследствие на 
който първичните производители са изложени на въздействието на 
геополитически събития извън своя контрол, към модел, в който основните цели 
са продоволствената независимост, интегрирането на висококачествени храни, 
справедливата възвръщаемост за производителите, опазването на околната среда 
и високите стандарти за хуманно отношение към животните, придружени от 
силен акцент върху работниците в рамките на хранителната верига;

Опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие

51. подчертава, че биологичното разнообразие и природата не следва да се 
разглеждат просто като „природен капитал“, който подлежи на използване, а 
вместо това следва да бъдат признати за общо наследство на цялото човечество, и 
призовава за различен подход в Европейския зелен пакт към природата; изразява 
твърдо убеждение, че природата има собствена стойност сама по себе си, която 
трябва да бъде зачитана, и отхвърля всеки опит да се осребрява природата или тя 
да се определя количествено по отношение на стойността на използването;

52. изразява дълбоко съжаление, че Европа продължава да губи биологичното си 
разнообразие с тревожни темпове, както и във връзка с неспособността ѝ да 
постигне която и да било от предишните цели за спиране на загубата на 
биологично разнообразие; призовава за полагане на значителни усилия за 
опазване с цел обръщане на настоящите тенденции и облекчаване на натиска 
върху природата; призовава спешно за пълно прилагане на набор от политически 
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мерки, необходими за постигането на подобрения, които следва да се основават 
на правно обвързващи цели за ЕС и неговите държави членки, включително 
секторните политики;

53. приветства инициативата на Комисията за представяне на стратегия за 
биологичното разнообразие до март 2020 г.; отново заявява своята позиция, 
изразена в неговата резолюция от 2 февруари 2016 г. относно средносрочния 
преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, че унищожаването 
на местообитания е най-важният фактор за загубата на биологично разнообразие 
и представлява важен приоритет с оглед на преодоляването на тази загуба, т.е. 
намаляване на влошаването на състоянието и фрагментирането;

54. споделя становището, че факторите за изменението на климата и загубата на 
биологично разнообразие са глобални и надскачат националните граници; поради 
това подкрепя предложението на Комисията за приемане на глобална цел за 
опазване на биологичното разнообразие на конференцията на ООН за 
биологичното разнообразие през октомври 2020 г.;

55. подчертава, че доброволните мерки и механизмите, основаващи се на пазара, като 
например етикетирането и „кръглите маси“, са крайно недостатъчни, за да се спре 
обезлесяването, свързано с вносни продукти като палмовото масло и соята; 
призовава за правно обвързващи цели и регулаторни мерки за спиране на 
обезлесяването, свързано с внасяните в ЕС продукти;

56. счита, че областите с богато биологично разнообразие на градска 
екологосъобразна инфраструктура помагат за справяне със замърсяването на 
въздуха, шума, въздействието на изменението на климата, горещите вълни, 
наводненията и проблемите, свързани с общественото здраве; отчита, че 
Комисията ще направи предложения с цел постигане на екологосъобразност на 
европейските градове и ще увеличи биологичното разнообразие в градските 
райони, и призовава за определяне на спешни и амбициозни цели в тези 
предложения; приветства всички инициативи в подкрепа на градското земеделие;

57. подчертава, че горите са ключов резервоар на биологичното разнообразие; 
подчертава, че горските райони са от решаващо значение за регулирането на 
водния цикъл, за поглъщането на CO2 и за предоставянето на близки до природата 
възможности за отдих; приветства новата стратегия на Комисията за горите с цел 
засаждане на нови дървета и възстановяване на увредените или оределите гори и 
нейните усилия за насърчаване на вноса, който не води до обезлесяване в 
чужбина, за да се сведе до минимум рискът за горите по света; подчертава, че 
всички усилия за залесяване и повторно залесяване следва да имат за цел опазване 
и подобряване на биологичното разнообразие, както и съхранението на въглерод;

58. признава ролята на синята икономика в борбата с изменението на климата; 
подчертава, че синята икономика трябва да бъде наистина устойчива, тъй като 
използването на морските ресурси зависи пряко или косвено от дългосрочните 
качество и устойчивост на океаните; призовава за изработването на обща 
стратегия със съседните държави с цел предотвратяване и намаляване на 
замърсяването, създаване на зона за контрол на емисиите и укрепване на мрежата 
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от защитени морски зони и тяхната взаимосвързаност в Средиземно море; 
приветства целите на общата политика в областта на рибарството, насочени към 
намаляване на неблагоприятните въздействия, които риболовът може да окаже 
върху екосистемите, особено в чувствителни зони, и обещанието на Комисията за 
подкрепа на по-свързани и добре управлявани морски защитени зони; 
настоятелно призовава държавите членки да спазват изцяло научните препоръки 
относно ограниченията на улова и осъжда всяко субсидиране на увеличения на 
размера на флота;

59. призовава за увеличаване на финансирането за действия в областта на околната 
среда и климата чрез програмата LIFE, което да възлиза най-малко на 1% от целия 
бюджет на ЕС в краткосрочен план, както и в областта на общата селскостопанска 
политика, която следва да плаща на земеделските стопани за задържането на 
въглерод и за екосистемни услуги, като същевременно се зачитат местните видове 
и екосистемите; призовава Комисията да предложи нова рамкова директива за 
почвите и да осигури надлежна защита на почвите в ЕС; призовава Комисията да 
представи предложение за разширяване на защитените зони по „Натура 2000“, за 
да се обхванат най-малко 30% от сухоземните, сладководните и морските райони 
на ЕС; подчертава необходимостта от финансов инструмент в подкрепа на 
управлението на зоните по „Натура 2000“;

60. отбелязва, че се очаква търсенето на биомаса за потребление на енергия да се 
увеличи при повечето сценарии за декарбонизация; припомня, че използването на 
биомаса и увеличаването на потреблението на храни и фуражи изискват 
увеличаване на производството на селскостопански и горски продукти, което 
оказва неприемливо въздействие върху околната среда и климата; изразява 
дълбока загриженост, че вносът на твърда биомаса, биогорива и течни горива от 
биомаса за задоволяване на енергийните нужди на Европа е свързан със 
значителни въздействия върху биологичното разнообразие; призовава Комисията 
и държавите членки да прекратят използването на биомаса и да избягват още една 
вредна зависимост от неустойчиви енергийни източници;

Амбиция за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда

61. отбелязва със загриженост, че замърсяването от синтетични химикали е сериозна 
и нарастваща заплаха за хората и дивата флора и фауна, както и че нови химикали 
и химикали от миналото продължават да бъдат освобождавани в околната среда 
на Европа, което увеличава общата химична тежест върху гражданите и 
екосистемите на Европа и води до високи социални и икономически разходи, като 
излага на заплаха по-специално бременните жени, деформира децата в майчината 
утроба, нанася вреди на развиващия им се мозък и задържа растежа на нашата 
интелигентност; отбелязва също така, че тези химикали са свързани с увреждания 
на оплодителната способност и са увеличили случаите на заболявания, като 
например рак, като същевременно са заплаха за рухването на европейските 
екосистеми;

62. подчертава правото на нетоксична околна среда; приветства обявяването на план 
за действие за нулево замърсяване за въздуха, водата и почвата, но отбелязва със 
загриженост, че Комисията все още не е поставила началото на започнала 
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стратегията за нетоксична околна среда, която беше обещана още в Седмия план 
за действие за околната среда през 2013 г.; отбелязва, че тази стратегия е спешно 
необходима с цел драстично намаляване на излагането на европейците на 
вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и на други опасни 
вещества; призовава Комисията да представи планираната стратегия за 
нетоксична околна среда през 2020 г. и да включи в нея и потребителските 
продукти;

63. призовава Комисията да даде приоритет на премахването на излагането на хората 
на токсични химикали и на намаляването на свързаните въздействия върху 
здравето до 2030 г., като приеме ясен график, показатели и обвързващи цели; 
подчертава необходимостта от законодателни предложения за осигуряване на 
координация и последователност в различните актове на европейското 
законодателство относно химикалите по възможно най-защитаващ здравето 
начин, за да се премахне излагането на опасни вещества през целия им жизнен 
цикъл, включително химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система, 
пер- и полифлуороалкилирани вещества (PFAS), микропластмаси и вещества, 
пораждащи сериозно безпокойство, във всички техни приложения, включително 
материали, предназначени за контакт с храни, играчки, лекарствени продукти, 
козметика, биоциди и пестициди, почистващи продукти, забавящи горенето 
вещества и други приложения; подчертава, че тези законодателни мерки са 
спешно необходими и вече не могат да бъдат забавяни;

64. подчертава, че предприемането на предпазни действия за управление на риска по 
отношение на групи от химикали и насърчаването на използването на химикали, 
които са безопасни и са проектирани като кръгови, биха могли да помогнат за 
ограничаване на бъдещото замърсяване; счита, че материалите следва да не 
съдържат токсични съставки от етапа на проектиране и че потоците от материали 
с химикали от миналото следва да бъдат пречиствани, така че да могат да бъдат 
безопасно повторно използвани и да се рециклират в кръговата икономика; 
отхвърля всякакви опити за заличаване или нарушаване на принципа на 
предпазните мерки в законодателството на ЕС;

65. подчертава необходимостта от ясен ангажимент за осигуряване на средства за 
подобрени методи за изследване и изпитване и за подкрепа за организации, които 
предоставят и изследват по-безопасни алтернативи, както и за насърчаване на 
заместването на вредни химикали, на чистото производство и на устойчивите 
иновации; подчертава необходимостта от намаляване на изпитванията върху 
животни при оценките на риска и призовава за увеличаване на усилията и 
средствата за това; застъпва се за създаването на система за ранно 
предупреждение с цел идентифициране на нови химически заплахи;

66. счита, че амбицията за нулево замърсяване следва да се основава на най-новите 
научни познания и да не предлага по-ниска степен на защита от препоръките на 
Световната здравна организация; призовава Комисията да адаптира като минимум 
стандартите на ЕС за качество на въздуха, така че да съответстват на препоръките 
на СЗО;

67. счита, че потребителите имат право на пълна информация; призовава за 
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координирани общоевропейски системи за задължителна информация относно 
химикалите в потребителските продукти, материали и отпадъци, както и за 
обществени информационни кампании и кампании за повишаване на 
осведомеността; призовава за пълна и активна прозрачност по време на оценката 
на риска и процедурите за управление на риска;

Финансиране на Европейския зелен пакт и гарантиране на справедлив преход 

68. счита, че в предложението на Комисията драстично липсва ясен и амбициозен 
план за финансиране; очаква Комисията да представи такъв план за финансиране, 
който да показва както публичните, така и частните източници на средствата, 
които ще бъдат използвани, откъде идват тези ресурси и как ще бъдат 
разпределяни; призовава държавите членки, участващи в преговорите за 
процедура за засилено сътрудничество относно данък върху финансовите сделки, 
да постигнат споразумение по този инструмент; счита, че подобен инструмент би 
могъл да бъде един от новите източници на средства, които ЕС би могъл да 
мобилизира за финансирането на Европейския зелен пакт;

69. счита, че справедливият преход е нещо повече от просто фонд или източник на 
средства – той представлява целият политически подход, подкрепен от 
инвестиции, който трябва да гарантира, че всеки е облагодетелстван от прехода 
чрез отстояване на социално-икономическите права, гарантиране на по-добри 
условия на живот и прилагане на принципите за икономическо, социално и 
териториално сближаване; призовава Комисията и Съвета да укрепят 
съществуващите социални фондове, вместо да ги финансират, както се предлага 
за Кохезионния фонд, и да гарантират, че Фондът за справедлив преход помага на 
уязвими региони, общности и работници и предлага защита от настоящи и 
бъдещи блокирани активи; подчертава необходимостта от гарантиране на 
справедливо разпределение на средствата за Фонда за справедлив преход, като се 
вземат предвид критериите за сближаване; счита, че механизмът за справедлив 
преход следва да зачита и укрепва принципа на партньорство чрез интегриране на 
всички съответни заинтересовани лица в процеса и че Фондът за справедлив 
преход следва да се финансира чрез значително увеличаване на публичните 
разходи, както и чрез използване на съществуващите механизми за финансиране;

70. счита, че таванът на ЕС за национални заеми в размер на 3% от БВП, предвиден в 
Пакта за стабилност и растеж, и нулевият структурен дефицит, изискван от 
Фискалния пакт, силно възпрепятстват екологичния преход, като забраняват на 
държавите членки да стартират масивни инициативи за публични инвестиции с 
цел постигане на икономика с нулеви емисии на въглерод; подчертава, че в 
момента разходите за дълбока декарбонизация са много по-малки от разходите, 
направени във връзка с последиците от изменението на климата; призовава за 
отмяна на Фискалния пакт и призовава Комисията и Съвета да заменят Пакта за 
стабилност и растеж и новия Фискален пакт с Пакт за заетост и устойчивост или 
най-малкото да изключат екологичните и социалните публични инвестиции от 
това правило за 3%; призовава за реформа на правилата за държавната помощ, за 
да се даде възможност за безпрецедентни публични инвестиции в екологичния 
преход, обществените услуги и социалната закрила;
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71. приветства предложението ЕИБ да бъде преобразувана в новата Банка на ЕС за 
климата и решението на ЕИБ да се оттегли от повечето изкопаеми горива; 
призовава ЕИБ да се оттегли изцяло от всички изкопаеми горива, включително 
газ; призовава новата Банка за климата да подкрепи прехода с кредити с нулева 
лихва и призовава Комисията и Съвета да въведат разпоредби, които да 
забраняват инвестициите в замърсяващи сектори;

72. подчертава, че ЕЦБ и паричната политика следва да участват пълноценно във 
финансирането на прехода; приветства изявлението на председателя на ЕЦБ, в 
което той счита борбата с изменението на климата за „от ключово значение“ за 
банката; очаква от ЕЦБ да се оттегли изцяло от всички изкопаеми горива, 
включително газ, в своята програма за закупуване от корпоративния сектор; 
призовава ЕЦБ да мобилизира инструменти за пруденциално управление в полза 
на екологосъобразните активи и да пренасочи инвестициите към устойчиви 
дейности, както и да мобилизира инструменти за надзор, като например стрес 
тестове, с цел правилна оценка и намаляване на рисковете за околната среда; 
призовава стандартите за агенциите за кредитен рейтинг да бъдат преразгледани, 
за да включват в своите оценки екологичните, социалните и управленските 
критерии; счита, че ЕЦБ следва да бъде в състояние да отпуска заеми директно на 
държавите членки със заеми с нулева лихва, за да се даде възможност за мащабни 
публични инвестиции в прехода; поради това призовава Съвета и държавите 
членки да направят преглед на мандата на ЕЦБ, за да ѝ предоставят възможността 
да допринася пълноценно за финансирането на прехода, включително чрез пряко 
отпускане на заеми на държавите членки;

73. счита, че Договорът за Енергийната харта е вреден и неактуален, и призовава 
Комисията и държавите членки да се оттеглят от него възможно най-скоро;

74. подчертава, че всяка година държавите членки губят приходи в размер на 
милиарди поради избягване на данъци и че тези суми могат да бъдат инвестирани 
в екологичния преход; призовава Комисията и Съвета да създадат надежден и 
пълен черен списък на всички данъчни убежища и да въведат данъчна 
прозрачност и публично отчитане по държави, за да се гарантира, че големите 
дружества се облагат с данък там, където се генерират приходите; призовава 
Комисията да се справи с вредните данъчни практики на държавите членки и да 
въведе минимален ефективен корпоративен подоходен данък, за да се сложи край 
на надпреварата за достигане на най-ниски равнища;

75. призовава за разработване на нови данъчни стимули с цел възпиране на дейности, 
които са вредни за околната среда; счита, че приходите от тези данъци следва да 
бъдат изцяло предназначени за финансиране на прехода; подчертава 
необходимостта от това да се извърши анализ на разпределението, преди да се 
определят такива данъчни стимули, за да се гарантира, че те не подхранват 
неравенството;

76. счита, че не е възможен ефективен справедлив преход в рамките на 
неолибералната икономическа рамка; призовава Комисията да сложи край на тази 
рамка и да прекрати мерките за бюджетни ограничения и основани на 
бюджетните ограничения антисоциални политики, като например тези, които се 
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подкрепят в рамките на европейския семестър; призовава Комисията да признае 
Европейския зелен пакт като възможност и необходимост да се увеличат 
публичните инвестиции на европейско равнище;

77. припомня ролята на образованието, обучението, преквалификацията и 
повишаването на квалификацията в зеления преход и отбелязва, че качествените 
работни места с ниски нива на въглерод включват също така и онези, които са 
извън сектора на строителството, включително в сектора на грижите, 
здравеопазването и образованието; подчертава във връзка с това значението на 
провеждането на консултации със социалните партньори и включването им; 
настоява се включи изграждането на капацитет на регионите и общините, за да се 
даде възможност на тези заинтересовани лица да бъдат част от решението и да се 
улесни достъпът до наличното финансиране;

78. призовава Комисията да представи амбициозен Фонд за справедлив преход, който 
да подкрепя уязвимите региони, общности и работници, да финансира нови 
екологосъобразни дейности, така че да се създават устойчиви работни места, да 
насърчава местното производство, да финансира техническата преквалификация 
на работниците и да отпуска обезщетения и надбавки на работниците, които 
търсят нови качествени работни места; призовава Комисията също така да 
установи като условия подходящи критерии за разходите във връзка със 
справедливия преход, включително постепенното премахване на изкопаемите 
горива; призовава за справяне с безработицата чрез програми за обучение и 
образование, насочени към устойчиви работни места и качествени работни места, 
подходящи за бъдещето;

Мобилизиране на научните изследвания и насърчаване на иновациите

79. отбелязва значението на финансираните с публични средства научни изследвания 
за намиране на нови решения на кризата в областта на климата, които да 
произвеждат обществени блага; счита, че Европейският зелен пакт следва да 
ускори инвестициите в устойчиви практики; подчертава обаче, че вече 
съществуват решения на кризата в областта на климата и че основният момент на 
блокиране е липсата на политическа воля; отбелязва със загриженост 
финансовите интереси на сектора на изкопаемите горива за насърчаване на 
решения, свързани с климата;

80. подчертава необходимостта да се инвестира в научни изследвания в областта на 
устойчивите алтернативни горива, по-специално за секторите на 
въздухоплаването и корабоплаването, и призовава Комисията да използва в пълна 
степен програмата „Хоризонт Европа“ в подкрепа на предизвикателствата на 
екологичния преход, особено в цифровия и промишления сектор; отбелязва 
ролята, която могат да играят новите технологии в областта на адаптацията, и 
настоятелно призовава Комисията и държавите членки да съсредоточат усилията 
си в областта на научните изследвания върху технологиите за адаптация;

„Не вреди“ – интегриране на устойчивостта във всички политики на ЕС

81. приветства „зелената клетва“ за непричиняване на вреди и наистина настоява 
всички действия и политики на ЕС да работят заедно за постигането на 
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справедлив преход; изтъква, че настоящите политики на ЕС в областта на 
селското стопанство, рибарството и търговията в действителност са много вредни 
за всички амбиции по отношение на климата, биологичното разнообразие и 
справедливия преход, посочени в Европейския зелен пакт; подчертава, че са 
необходими радикални промени във всички тези области, за да бъдат реализирани 
тези амбиции; призовава за това тези факти да бъдат ясно признати и за изготвяне 
на смели предложения да се сложи край на тези противоречия в политиките и 
законодателството на ЕС;

82. подчертава, че търговията трябва да бъде в съответствие с целта за екологичен 
преход; поради това призовава Комисията и Съвета да включат целите от 
Парижкото споразумение и целите в областта на биологичното разнообразие под 
формата на обвързващи разпоредби във всички търговски и инвестиционни 
споразумения с цел стимулиране на партньорите да се придържат към заложената 
в Парижкото споразумение цел от 1,5°C и към целта за спиране на загубата на 
биологично разнообразие; призовава също така Комисията и Съвета да 
преразгледат всичките търговски споразумения, за да включат амбициозни и 
обвързващи задължения по отношение на климата и биологичното разнообразие в 
тези двустранни споразумения и по този начин да стимулират партньорите да 
приемат стратегии за климата в съответствие с Парижкото споразумение; 
призовава за прекратяване на преговорите между ЕС и Меркосур и търговските 
преговори между ЕС и Австралия и за прекратяване на всички споразумения за 
свободна търговия;

83. счита, че Европейският зелен пакт е възможност да се настоява за справедлива и 
равнопоставена международна търговия, която да е от взаимна полза за хората, да 
се основава на солидарност и да е в пълно съответствие с нашите цели в областта 
на климата и обществото; застъпва се за фундаментален преход от конкуренция 
към взаимно допълване в международната търговия и признава суверенното 
право на държавите членки да определят своите търговски политики в 
съответствие с този принцип; настоява да не се разрешава внос в ЕС на стоки, 
които са произведени в нарушение на правилата на ЕС в областта на околната 
среда, и на химическите предприятия в ЕС да не се разрешава да изнасят 
пестициди, чието използване е забранено в ЕС;

84. призовава Комисията да предприеме цялостен преглед на всички свои двустранни 
споразумения за свободна търговия, които са подписани или се договорят, с цел 
да ги адаптира към целите, свързани с изменението на климата, устойчивото 
развитие и продоволствената сигурност; призовава също така Комисията да се 
ангажира активно с новата инициатива на СТО относно изменението на климата; 
изразява възмущение поради използването на механизми за защита на 
инвестициите във всички форми, като например уреждането на спорове между 
инвеститор и държава, и настоятелно призовава Комисията и всички държави 
членки да преразгледат всички съществуващи споразумения, за да отстранят тези 
вредни механизми във възможно най-кратък срок, и да не включват в бъдещите си 
споразумения тези инструменти;

85. счита, че стратегията на ЕС за декарбонизация трябва да включва насърчаването 
на мира и прекратяването на военнопромишления комплекс; подчертава, че 
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военнопромишленият комплекс представлява основен източник на замърсяване на 
околната среда на планетата, както и че сметката за енергия в резултат на войни 
далеч надвишава тази на няколко други човешки дейности; призовава за 
отклоняване на бюджета за сигурност и отбрана в посока към действия в областта 
на климата;

86. припомня, че военната промишленост е един от основните източници на 
замърсяване на околната среда на планетата; осъжда противоречията на 
Комисията за възприемане на „зелена реторика“, като същевременно се насърчава 
военната ескалация в ЕС; настоятелно призовава Комисията и Съвета да се 
въздържат от насочване на финансови средства към военни разходи, да спрат 
незабавно текущата надпревара във въоръжаването и да насочат тези ресурси към 
областта на околната среда и социалната област;

87. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че при интегрирането на целите, 
свързани с околната среда, в секторните политики се постигат значителни и 
измерими резултати; призовава публичните бюджети, частните инвестиции и 
финансовите пазари да бъдат преориентирани към насърчаване на прехода към 
устойчивост; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 
разработят и да приемат начини за измерване на напредъка на обществото към 
устойчивост, които надхвърлят БВП и отчитат благосъстоянието на хората, 
животните и планетата, като се използва таблица с показатели;

88. призовава Комисията да направи така, че тези различни области на политиката да 
работят съвместно, за да се даде възможност за преобразуващи промени в цяла 
Европа, необходими за осъществяването на дългосрочната визия за това „да 
живеем добре в пределите на нашата планета“; изразява надежда, че прилагането 
на така необходимия Европейски зелен пакт ще доведе до приемане на системни 
политически рамки със задължителни цели, като същевременно се ангажират 
всички заинтересовани лица;

89. осъжда всяка реторика относно необходимостта от „намаляване на 
бюрокрацията“ и „намаляване на административната тежест“ с оглед на това да се 
възпрепятстват необходимите законодателни промени; отхвърля концепцията за 
отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови; подчертава, че същинско 
по-добро регулиране може да бъде постигнато единствено чрез създаване на 
справедлив и равнопоставен баланс между възможността за включване и участие 
от страна на гражданското общество, науката и промишлеността; призовава за 
пълна демокрация и прозрачност на всички етапи от процеса на изготвяне на 
политиките и изготвянето и договарянето на политики и законодателство, 
включително в рамките на Съвета и по време на целия процес на комитология; 
счита, че съществува неотложна необходимост от това всички равнища на властта 
и на управление да предоставят активен достъп до документи; приветства факта, 
че е обърнато внимание на преразглеждането на Регламента относно Орхуската 
конвенция; подчертава, че пълният достъп до документи и съдилища е от 
съществено значение, за да се даде възможност на гражданите да наблюдават и да 
помагат за изпълнението на политиката и законодателството;

90. счита, че законодателството относно прилагането следва да бъде в основата на 
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политиките на ЕС и на националните политики; настоятелно призовава държавите 
членки да засилят прилагането на политиките в областта на околната среда, за да 
постигнат пълната полза от тях; подчертава, че целите, свързани с околната среда 
и климата, няма да бъдат постигнати без по-ефективно прилагане и финансиране 
на съществуващите мерки във всички европейски политики в областта на 
околната среда; призовава Комисията да предприеме действия, когато е 
необходимо, за да гарантира пълното прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда;

ЕС в международната сфера

91. признава, че тежестта на кризата, свързана с изменението на климата, вече пада и 
ще продължава да пада предимно върху държавите от южното полукълбо, че тези 
държави са по-уязвими към отрицателните последици от изменението на климата, 
отколкото държавите от северното полукълбо, че държавите от южното 
полукълбо вече претърпяват загуби и вреди, че им е по-трудно да се адаптират и 
че носят значително по-малка отговорност за кризата с климата от държавите от 
северното полукълбо; призовава Комисията и държавите членки да демонстрират 
истинска солидарност с южното полукълбо и да признаят и предприемат действия 
във връзка със своята историческа отговорност и дълга си по отношение на 
климата;

92. счита, че Парижкото споразумение е застрашено поради отрицателното 
въздействие на десните сили в световен мащаб и че 26-ата конференция на 
страните по РКООНИК е решаващ момент, който ще подкопае или ще укрепи 
целостта на Парижкото споразумение; счита, че ЕС трябва да направи всичко 
възможно, за да гарантира целостта на Парижкото споразумение, и че това трябва 
да бъде основна част от Европейския зелен пакт;

93. изразява дълбоко съжаление относно резултатите от 25-ата конференция на 
страните по РКООНИК (COP25), проведена в Мадрид, Испания, под егидата на 
чилийското председателство, и отбелязва със загриженост липсата на напредък по 
тези разговори на високо равнище; настоятелно призовава Съвета и Комисията, 
както и държавите членки да се ангажират активно с други страни по Парижкото 
споразумение през цялата година, за да се гарантират положителни и амбициозни 
резултати по време на 26-ата конференция на страните по РКООНИК в Глазгоу и 
да се избегне повторение на COP25;

94. изразява твърдо убеждение, че целите за устойчиво развитие трябва да бъдат 
неразделна част от екологичния преход и че Европейският зелен пакт трябва да се 
стреми да постигне тези цели в тяхната цялост и да приеме основан на правата 
подход към действията в областта на климата;

95. счита, че международните икономически отношения трябва да бъдат от взаимна 
полза, като се отхвърлят всички форми на неоколониализъм и се гарантират 
социално-икономическите права за всички; подчертава, че ЕС и неговите държави 
членки трябва да се ангажират активно с трети страни и в дух на лоялно 
партньорство; отхвърля всички форми на неоколониализъм, които подчиняват 
държавите от южното полукълбо на контрола или влиянието на други държави и 
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засягат суверенитета на първите държави; настоятелно призовава ЕС и неговите 
държави членки да поставят кризите в областта на климата и биологичното 
разнообразие начело на дневния ред на всички международни форуми, 
включително на Г-7 и Г-20;

96. горещо приветства глобалните движения в областта на климата, като например 
движението „Петъци за бъдещето“, които издърпват кризата с изменението на 
климата на преден план в обществения дебат и в съзнанието; счита, че 
гражданската активност и протестите са съществена част от този преход; настоява 
върху необходимостта от това националните и регионалните парламенти със 
законодателни правомощия, профсъюзите, неправителствените организации, 
гражданското общество и гражданите да участват пълноценно в изготвянето и 
прилагането на Европейският зелен пакт;

97. отбелязва с дълбока загриженост, че 100 дружества в световен мащаб са 
отговорни за 71% от емисиите в световен мащаб; изтъква отново отговорността на 
дружествата да декарбонизират дейностите си; призовава Комисията да представи 
предложение за корпоративно задължение за упражняване на надзор, което да 
включва отговорността на дружествата майки за екологични вреди и нарушения 
на трудовите права и правата на човека, които възникват в техните глобални 
вериги за създаване на стойност;

98. счита, че е от изключително значение ЕС да признае своя дълг по отношение на 
климата и историческата си отговорност да декарбонизира по-бързо, като 
признава различните отправни точки между държавите членки; призовава ЕС да 
възстанови средствата в областта на климата в международен план и да покаже 
водещата си роля в областта на финансирането; призовава Комисията и Съвета да 
подкрепят развиващите се държави в техните призиви за обезщетение за загуби и 
вреди и активно да подкрепят финансова система на международна солидарност;

99. призовава Комисията да представи всеобхватен механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите, който да се основава единствено на критерии, 
свързани с климата, околната среда и хуманното отношение към животните, и 
оценени от МОТ условия на труд, за да се подкрепи местното производство, 
справедливите цени и късите вериги на доставки и да се възпира потреблението 
на продукти, които са пътували на дълги разстояния; призовава за включване по 
цялата верига за създаване на стойност на корпоративно задължение за 
упражняване на надзор и задължителни екологични трудови и социални норми; 
призовава Комисията да превърне спирането на обезлесяването извън ЕС в 
основен приоритет, като започне с регулаторни мерки за справяне с 
обезлесяването по веригите на доставки, и съответно да използва механизма за 
корекция на въглеродните емисии на границите;

100. призовава ЕС да подкрепи и да се застъпи за създаването на статут на 
„климатичен бежанец“, включително международно определение за предоставяне 
на убежище в областта на климата, и да се застъпи за признаването на 
международното престъпление „екоцид“ и за глобална конвенция за постепенното 
извеждане от употреба на изкопаемите горива;
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101. счита, че срещата на високо равнище между ЕС и Китай в Лайпциг е ключова 
възможност за консолидиране на амбициозното глобално лидерство в областта на 
климата между Китай и ЕС; очаква амбициозни резултати по време на 
конференцията за биологичното разнообразие в Кунминг и очаква тя да бъде 
свързана с амбициозни стратегии за адаптиране към изменението на климата и 
смекчаване на последиците от изменението на климата в световен мащаб;

102. настоятелно насърчава други големи икономики да увеличат своите национално 
определени приноси (НОП) и да прилагат конкретни мерки в съответствие с 
техните НОП; счита, че най-добрият сигнал, който трябва да бъде изпратен на 
международната общност, е да служи за пример и да приеме амбициозен НОП, 
както и да оказва подкрепа на държавите от южното полукълбо, така че те да 
могат да постигнат амбициозни цели за смекчаване на последиците;

103. призовава националните и регионалните парламенти със законодателни 
правомощия, профсъюзите, неправителствените организации, гражданското 
общество и гражданите да гарантират, че Съветът, Комисията и правителствата 
спазват задълженията си по Парижкото споразумение и предоставят напълно 
Европейския зелен пакт;

°

° °

104. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки.


