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B9-0243/2020

Резолюция на Европейския парламент относно 2020 година – Европейска година 
на по-зелените градове
(2019/2805(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици1,

– като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна2,

– като взе предвид Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения3,

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно 
екологосъобразната инфраструктура – увеличаване на природния капитал на 
Европа4,

– като взе предвид Седмата програма за действие за околната среда,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до 
Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, 
озаглавено „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на 
ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM(2011)0244),

– като взе предвид стратегията на ЕС за екологосъобразна инфраструктура5,

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 24 
май 2019 г. относно Преглед на напредъка на изпълнението на Стратегията на ЕС 
за екологосъобразна инфраструктура (COM(2019) 0236),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 6 май 
2013 г., озаглавено „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) – увеличаване на 
природния капитал на Европа“ (COM(2013)0249),

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г. 
относно съобщението на Комисията, озаглавено „Екологосъобразна 

1 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стp. 7.
2 OВ L 206, 22.7.1992 г., стp. 7.
3 ОВ L 288, 6.11.2007 г, стр. 27.
4 OВ C 468. 15.12.2016 г., стp. 190.
5 според посоченото в стратегията на ЕС на Комисията за екологосъобразна инфраструктура, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm
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инфраструктура (ЕИ) – увеличаване на природния капитал на Европа“6,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 16 октомври 2013 г. относно съобщението на Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) – увеличаване на 
природния капитал на Европа“7,

– като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията от 19 септември 
2013 г. относно разработването на политика на ЕС за екологосъобразна 
инфраструктура (ЕИ) (O-000094/2013 – B7-0525/2013),

– като взе предвид Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на 
обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по 
въпроси на околната среда,

– като взе предвид наградата „Европейска зелена столица“8,

– като взе предвид Споразумението на кметовете за климата и енергията9,

– като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията относно 
значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска 
година за по-зелени градове (O-000039/2020 – B9-0014/20200), 

– като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник 
за дейността,

А. като има предвид, че под зелена инфраструктура се разбира стратегически 
планирана мрежа на естествени и полуестествени райони, включително елементи 
на околната среда, планирани и управлявани така, че да се осигурява широк набор 
от екосистемни услуги, която интегрира зелени площи (или сини площи, когато са 
налице водни екосистеми) и други физически характеристики в сухоземни 
(включително крайбрежни) и морски райони в селска и в градска среда;

Б. като има предвид, че 72% от населението в ЕС живее в големи и малки градове и 
в предградия, а делът на градското население продължава да нараства и може да 
достигне 80% през 2020 г.10; като има предвид, че данните показват, че днес по-
зелените градове са по-важни от всякога за справяне с основните 
предизвикателства, пред които е изправена нашата планета, и че те имат 
нарастващ потенциал като основни центрове както за изпълнението на глобалните 
програми, така и за участието на гражданите в процеса на вземане на политически 

6 OВ C 356, 5.12.2013 г., стp. 43. 
7 OВ C 67, 6.3.2014 г., стp. 153.
8 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
9 https://www.sporazumenietonakmetovete.eu/
10 Европейска агенция за околната среда, Analysing and managing urban growth (Анализиране и управление 
на разрастването на градовете), Европейска агенция за околната среда, Копенхаген, 2019 г., 
https://www.eea.europa.eu/articles/analysing-and-managing-urban-growth

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
https://www.sporazumenietonakmetovete.eu/
https://www.eea.europa.eu/articles/analysing-and-managing-urban-growth
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решения;

В. като има предвид, че големите градове са изправени пред редица 
предизвикателства – от въздействието на изменението на климата върху здравето 
на жителите до екологичните проблеми, и като има предвид, че зелената 
инфраструктура има голям потенциал за предлагане на природоцелесъобразни 
екологични, икономически и социални решения за много от тези проблеми, като 
тези решения по принцип предполагат ниски разходи, устойчиви са и създават 
работни места;

Г. като има предвид, че е важно да се повишава осведомеността за зелената 
инфраструктура и многобройните ѝ положителни въздействия върху 
екосистемите и услугите, които те предоставят на населението, за да се 
насърчават в по-голяма степен природосъобразните решения в областта на 
земепланирането и териториалното устройство и създаването и възстановяването 
на зелените площи, да се ускори промяната на стандарта от „сива“ към „зелена“ 
инфраструктура в градоустройството и териториалното развитие и да се позволи 
на градовете да се адаптират по-добре към неблагоприятното въздействие на 
изменението на климата;

Д. като има предвид, че зелената инфраструктура предоставя екосистемни услуги, 
които са от решаващо значение за нашето благосъстояние, производството на 
храни за градовете, циркулацията и задържането на водата, повишават 
инфилтрацията и намаляват замърсяването посредством естествени процеси, 
регулират температурата, подкрепят биологичното разнообразие (включително 
опрашителите), подобряват кръговрата на хранителните вещества, повишават 
естетиката на жилищните райони, осигуряват по-добри условия за физическа 
активност на жителите и повишават тяхното благосъстояние;

Е. като има предвид, че зелената инфраструктура допринася за развитието на 
мрежите „Натура 2000“ в градските райони, като подобрява свързаността между 
екологичните зелени и сини коридори, засилва опазването на видовете и 
местообитанията, които са от основно значение за екосистемата, и спомага да се 
поддържа предоставянето на екосистемни услуги в градските райони; като има 
предвид, че годишните ползи от екосистемните услуги, предоставяни от мрежата 
„Натура 2000“, се оценяват на 300 милиарда евро в целия ЕС, като ползите от 
зелената инфраструктура са много по-големи;

Ж. като има предвид, че екологизирането на градовете не се ограничава до 
изпълнението на инициативи за повече зеленина в градовете, тъй като чистият 
въздух, чистата вода и чистата почва, както и наличието на градски ландшафт, 
насърчаващ биологичното разнообразие, са важни, за да се гарантира 
устойчивостта на зелените площи;

З. като има предвид, че зелената инфраструктура е основна част от Стратегията за 
биологичното разнообразие до 2020 г.;

И. като има предвид, че зелената инфраструктура допринася за смекчаване на 
последиците от изменението на климата, тъй като засилва устойчивостта на 
екосистемите срещу изменението на климата и спомага за намаляване на 



RE\1212832BG.docx 5/11 PE655.431v01-00

BG

количеството на атмосферния CO2 чрез пряко улавяне на въглерода, по-специално 
благодарение на торфищата, океаните и горите; като има предвид, че тя 
допринася също и за намаляване на изпомпването и преработването на водите и 
на отпадъчните води и свързаните с това потребности от енергия, както и за 
намаляване на енергопопотреблението и емисиите на сградите благодарение на 
„интелигентните сгради“, които интегрират екологични елементи като покриви и 
стени и включват нови материали, подобряващи ефикасността на ресурсите; като 
има предвид, че зелената инфраструктура допринася също така за намаляване на 
търсенето на енергия и на свързаното с транспорта замърсяване, като улеснява 
навлизането на алтернативни чисти видове транспорт, като например 
придвижването с велосипед и пеша, а също и чист обществен транспорт, 
включително воден транспорт;

Й. като има предвид, че зелената инфраструктура допринася за адаптирането към 
изменението на климата чрез защита на природния капитал, опазване на 
естествените местообитания и видове, подобряване на екологичното състояние, 
управление на водните обекти и безопасност на храните; като има предвид, че 
развиването на такава инфраструктура е сред най-ефективните мерки за 
адаптиране към изменението на климата, които могат да бъдат приложени в 
градовете, тъй като смекчава отрицателното въздействие на изменението на 
климата и нарастващите екстремни метеорологични явления, например горещи 
вълни, горски пожари, екстремни валежи, наводнения и засушавания, регулира 
екстремните температури и подобрява качеството на живот на живеещите в 
градски райони в ЕС;

К. като има предвид, че съгласно Червения списък на застрашените видове на 
Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN) 
понастоящем повече от 22% от европейските видове са застрашени от изчезване; 
като има предвид, че екологизирането на градовете спомага за насърчаване на 
биологичното разнообразие и може да играе важна роля за смекчаването на 
кризата във връзка с биологичното разнообразие; като има предвид, че 
насърчаването на биологичното разнообразие в градовете може да донесе 
съпътстващи ползи чрез повишаване на устойчивостта на екосистемите и на 
потенциала за улавяне на въглерод;

Л. като има предвид, че доброто градоустройство, покритите с растителност почви и 
пропускливите настилки спомагат по-добре от асфалта и бетона за задържане на 
водата, управление на просмукването на водите, предотвратяване на ерозията на 
почвата и борба с градските отточни води; като има предвид, че 
висококачествената зелена инфраструктура намалява риска от наводнения;

М. като има предвид, че добре проектираната зелена инфраструктура е един от най-
добрите начини за увеличаване на броя на екологичните зелени и сини коридори 
и следователно защитава биологичното разнообразие;

Н. като има предвид, че растенията пречистват въздуха, като филтрират малките 
частици и произвеждат кислород; като има предвид, че качеството на въздуха в 
нашите градове се е превърнало в едно от най-големите здравни 
предизвикателства, пред които ЕС е изправен днес; като има предвид, че по-
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чистият въздух ще подобри качеството на живот на милиони хора, включително 
на страдащите от астма и заболявания на дихателните пътища; като има предвид, 
че всяка година в ЕС 430 000 души умират преждевременно в резултат на дишане 
на замърсен въздух; като има предвид, че подобряването на качеството на въздуха 
трябва да бъде приоритет за ЕС, държавите членки, регионите и общините, за да 
се защитят хората и екосистемите от въздействието на замърсяването на въздуха; 
като има предвид, че подобряването на качеството на въздуха може значително да 
намали броя на случаите на преждевременна смърт;

О. като има предвид, че използването на дървета и растителност може да доведе до 
намаляване на шумовото замърсяване в градските райони; като има предвид, че 
шумът е втората по значимост свързана с околната среда причина за здравословни 
проблеми след качеството на въздуха; като има предвид, че в рамките на 
финансирания от ЕС научноизследователски проект HOSANNA се стигна до 
заключението, че естествените растителни акустични щитове по-добре предпазват 
жителите от шума от движението, отколкото обикновено използваните прави 
акустични прегради; като има предвид, че биологичното разнообразие и 
природата са неблагоприятно засегнати от шумовото замърсяване и че усилията 
за зелени градове следва да включват инициативи за намаляване на шумовото 
замърсяване;

П. като има предвид, че зелената инфраструктура следва да се насърчава и в 
крайбрежните градове, които обикновено са в непосредствена близост до влажни 
зони, за да се опазват биологичното разнообразие и екосистемите на морските и 
крайбрежните райони и да се засили устойчивото развитие на икономиката, 
туризма и ландшафта в крайбрежните райони, като това положително развитие на 
свой ред допринася за повишаване на устойчивостта срещу последиците от 
изменението на климата в тези уязвими райони, особено засегнати от 
повишаването на морското равнище;

Р. като има предвид, че зелената инфраструктура следва да бъде насърчавана в 
пристанищните зони, тъй като те са важна част от крайбрежните градове и 
обикновено обхващат обширни сухоземни площи, които също са част от мрежата 
„Натура 2000“; като има предвид, че по-този начин ще се отговори по-добре на 
въпросите, свързани с околната среда, като например замърсяването и загубата на 
биологично разнообразие, и ще се спомогне за насърчаване на развиването на 
нови инфраструктурни проекти, като например електрифицирането на 
пристанищата;

С. като има предвид, че зелената инфраструктура предлага достъп до природата за 
онези, които иначе може да нямат голям досег с природата, като например деца, 
възрастни хора и лица с увреждания, и допринася за тяхното образоване и 
осведоменост относно природата и екологичните предизвикателства;

Т. като има предвид, че по-зелените градове могат да осигурят значителни ползи за 
здравето, тъй като подобряват качеството на въздуха, насърчават повече 
движение и физическа активност на жителите, спомагат за предотвратяването и 
лечението на депресията, засилват имунната система и в крайна сметка 
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увеличават усещането за щастие и благоденствие11;

У. като има предвид, че повече на брой градски паркове и градини, по-зелени улици, 
зелени покриви на сградите, озеленени автобусни спирки и по-зелени площадки 
за игра, наред с другите, повишават привлекателността и удобството на 
кварталите и градовете; като има предвид, че те подобряват също и социалните 
контакти между жителите, стимулират положителни промени в модела на 
поведение и създават по-силно чувство за общност; като има предвид, че зелените 
площи, които са публична собственост, могат да носят неизброими ползи за 
жителите на градовете;

Ф. като има предвид, че е доказано, че по-зелените квартали увеличават 
икономическата стойност на имотите, тъй като правят районите по-търсени от 
потенциалните купувачи;

Х. като има предвид, че екологизирането на градовете може да улесни по-устойчиво 
дребномащабно производство на храни и да намали екологичния отпечатък на 
храните чрез укрепване на късите вериги на доставки, като по този начин дава 
възможност за появата на нови микропредприятия и насърчава жителите да бъдат 
активни в тази област и да се запознаят по-добре с хранителната верига, по-
специално органичното и устойчивото в екологично отношение земеделие;

Ц. като има предвид, че 80% от откритите в морето отпадъци идват от градовете, 
включително от отпадъчните води нагоре по течението на речните басейни; като 
има предвид, че е важно да се подобрят системите за управление на отпадъците в 
градските райони, по-специално управлението на дифузното замърсяване, 
боклука и макроотпадъците, например чрез засилване на филтрирането в 
пречиствателните станции за отпадъчни води, с цел по-зелени градове и справяне 
със замърсяването на океаните;

Ч. като има предвид, че гражданите трябва да бъдат ангажирани и да знаят, че могат 
да дават своя принос в областта на градоустройството и проектирането на зелена 
инфраструктура, като се отчитат местните екологични, социални, икономически и 
технологични характеристики;

Ш. като има предвид, че развиването на зелена инфраструктура върви успоредно с 
нейното устойчиво управление, особено по отношение на водните ресурси; като 
има предвид, че е важно зелената и синята инфраструктура да се свързват 
екологосъобразно и отговорно, включително чрез повторно използване на водите, 
оползотворяване на дъждовната вода и ефективно управление на водите;

Щ. като има предвид, че колкото по-стари са дърветата, толкова по-важни са 
предоставяните от тях екосистемни услуги; като има предвид, че доброто и 
интегрирано управление и планиране на градските райони е от съществено 
значение, за да се увеличи максимално техният потенциал за развитие и да се даде 

11 Европейска комисия, Urban Green Spaces Increase Happiness (Зелените площи в градовете увеличават 
усещането за щастие), Европейска комисия, Брюксел, 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/space-increase-happiness/

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/space-increase-happiness/
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възможност на гражданите да се възползват в пълна степен от възможностите и 
услугите, предоставяни от зелената инфраструктура;

1. признава приноса, който по-зелените градове могат да дадат за постигането на 
целите, определени в Парижкото споразумение, и за засилване на устойчивостта и 
адаптивния капацитет на ЕС по отношение на изменението на климата; 
подчертава важната роля, която по-зелените градове могат да имат за постигането 
на целите на ООН за устойчиво развитие и изпълнението на ангажиментите в 
рамките на Новата програма за градовете, особено по отношение на по-доброто 
използване на водните ресурси и повишаването на биологичното разнообразие в 
градската среда;

2. призовава Комисията да разработи нова стратегия на ЕС за по-зелени градове и 
зелена инфраструктура, за да се помогне на градовете да изпълнят своята роля по 
отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата и 
адаптирането към тях, както и за да се подобри благосъстоянието на хората, 
живеещи в градовете;

3. призовава Комисията да предложи мерки в рамките на Европейския зелен пакт, за 
да се обърне специално внимание на ролята на градовете и да се насърчи 
инвестирането в зелена инфраструктура;

4. подчертава значението на ефективното интегриране на въпросите, свързани с 
климата и околната среда, в процеса на разработване на политики на местно, 
регионално, национално и световно равнище;

5. подчертава необходимостта от приемане на стратегия за адаптация за градовете, 
които са изложени на последиците от изменението на климата, въз основа на нов 
новаторски екосистемен подход за предотвратяване и управление на риска, по-
специално чрез идентифициране на зоните, в които ще се оттича водата, зоните в 
които ще се абсорбира водата при наводнения, зоните с естествена защита и по 
целесъобразност, зоните, изискващи изкуствена защита;

6. призовава държавите членки и местните и регионалните органи да изготвят 
планове за действие и да се ангажират активно с дейности, насочени към 
насърчаване и поддържане на зелени градски зони, в сътрудничество със 
съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество;

7. подчертава, че се подценява потенциалът на градовете да спомагат за защитата на 
биологичното разнообразие и екосистемните услуги; припомня, че увеличаването 
на биологичното разнообразие, екосистемните услуги и зелената инфраструктура 
в градовете и крайградските райони води до подобряване на здравето на човека; 
припомня, че разработването и прилагането на природосъобразни решения за 
опазване на биологичното разнообразие и включването и по-нататъшната 
интеграция на биологичното разнообразие и екосистемните функции в градското 
проектиране, селищните политики и градоустройството могат да играят важна 
роля за смекчаване на и адаптиране към изменението на климата в градовете, и 
призовава Комисията и държавите членки да насърчават тези практики;

8. призовава Комисията да постави по-силен акцент върху значението на зелената 
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инфраструктура в предстоящата стратегия за биологичното разнообразие до 
2030 г.;

9. предлага 2022 година да бъде обявена за Европейска година на по-зелените 
градове;

10. предлага целите на Европейската година на по-зелените градове (2022 г.) да 
бъдат:

а) повишаване на осведомеността за ползите от зелените площи в застроената 
среда; въвеждане на инициативи за увеличаване на зелените площи, 
включително в близост до жилищните райони;

б) увеличаване на количеството и качеството на научните изследвания и 
разработване на нови иновации в различни области на експертен опит, като 
се създава по-екологосъобразна добавена стойност и се повишава качеството 
на живота в градовете; предоставяне на целенасочена подкрепа за устойчива 
цифровизация в ЕС и по този начин за стартиращите предприятия и 
цифровите иновации; увеличаване на мащаба на проектите за зелена 
инфраструктура;

в) насърчаване на местните органи и на гражданите да предприемат действия и 
да подобряват своите квартали и околна средата, като бъдат обединявани 
като общност с цел повишаване на устойчивостта и оформяне на новия 
бъдещ облик на градовете, в които живеят; увеличаване на участието на 
гражданите в други действия и в процеса на вземане на решения относно 
околната среда и цялостния живот в техния град;

г) изграждане на култура на ценене на зелените площи и синьо-зелената 
инфраструктура; насърчаване на градско развитие, което зачита 
необходимостта от зелени площи като важен аспект от качеството на живот 
в градовете;

д) насърчаване на използването на благоприятни за климата материали и 
услуги чрез обществените поръчки;

е) увеличаване на броя на проектите за зелена инфраструктура; продължаване 
на стратегията на ЕС за екологосъобразна инфраструктура и добавяне на 
нови ресурси за тази стратегия;

ж) свързване на съществуващите инициативи и споделяне на най-добри 
практики между държавите членки, както е предвидено в многобройни 
инициативи и стратегии, наред с другото относно градоустройството, 
устойчивото градско развитие и инфраструктурата, природосъобразните 
решения, екологосъобразната архитектура, по-чистата енергия, пешеходната 
и велосипедната мобилност, ефективното управление на водните ресурси и 
устойчивото и кръгово управление на отпадъците въз основа на тяхната 
йерархия, насочено към постигане на целта за „нулеви отпадъци“ или за 
свеждане на отпадъците до минимум чрез рециклиране в максимална 
степен;
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з) създаване на пътна карта за екологизирането на градовете в ЕС и 
поддържането на зелените площи до 2030 г., която да застъпва принципа за 
екологичното градоустройство като средство за насърчаване на 
хармоничните връзки между селската и градската среда и за признаване на 
тяхната взаимозависимост и на необходимостта от двупосочна връзка;

и) предприемане на насочени към различни аудитории образователни 
дейности, чието съдържание е съобразено с различните целеви групи, и по-
специално децата;

й) насърчаване на инициативи за намаляване на пътното движение в градовете, 
популяризиране на обществения транспорт и инвестиране в него;

к) гарантиране на максимално широко участие на екологични НПО в 
дейностите, свързани с опазването на околната среда и образованието в тази 
област;

л) значително увеличаване на екологизирането на покривите и фасадите в 
градовете с цел подобряване на климата, качеството на въздуха и изолацията 
в градовете;

м) подкрепа за градското градинарство и запазването и развиването на терените 
за отглеждане на плодове и зеленчуци в градска среда, както и овощните и 
зеленчуковите градини в градските училища в целия ЕС, тъй като те са 
важен стълб на екологичното образование на децата;

11. призовава Комисията да предприеме бързи действия за подобряване на качеството 
на въздуха в градовете, по-специално чрез намаляване на емисиите благодарение 
на нови решения за градска мобилност, които да благоприятстват използването на 
по-ефикасни и устойчиви от екологична гледна точка възможности за обществен 
транспорт.

12. подчертава, че е важно да се насърчава и позволява участието на гражданите в 
екологизирането на градските райони и поддържането на зелените площи чрез 
включването им по целесъобразност в устойчивото териториално устройство и 
етапите на изпълнение, за да се постигнат устойчиви градоустройствени решения, 
да се създаде ангажираност по отношение на съответните действия и градовете да 
са приобщаващи в социално отношение, устойчиви, с ниски емисии и 
привлекателни за своите граждани; счита, че е важно да се гарантира, че 
гражданите са осведомени как могат да допринесат за екологизирането на своите 
градове, да поддържат зелените площи и да ги превърнат в по-здравословна 
околна среда; насърчава общините и регионите да подкрепят във възможно най-
голяма степен зелените инициативи, представени от гражданите, и да разработят 
проекти за спонсориране на откритите пространства; настоятелно призовава 
общините и регионите да приемат и прилагат амбициозни инициативи за зелени 
градове;

13. настоятелно призовава Комисията да продължи да подкрепя амбициозни мерки за 
подобряване на енергийната ефективност и ефективността на ресурсите; 
настоятелно призовава Комисията да помогне за осигуряването на необходимото 
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финансиране за дейности, които допринасят за устойчиво градско развитие и 
зелена инфраструктура, като например партньорства за иновации и схеми за 
съвместно възлагане на обществени поръчки между градовете в ЕС; настоятелно 
призовава Комисията да помогне за укрепване на колективната власт на градовете 
с цел бързо разработване на ефективни решения; настоятелно призовава 
Комисията да подкрепя участието на частния сектор чрез публично-частни 
партньорства, по-амбициозна програма на Европейската инвестиционна банка и 
стимули за МСП, които могат да играят решаваща роля в разработването на 
новаторски устойчиви решения;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на 
националните парламенти.


