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Резолюция на Европейския парламент относно последиците от сушата, пожарите 
и други екстремни метеорологични явления: увеличаване на усилията на ЕС в 
борбата с изменението на климата
(2022/2829(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Глобалния доклад за оценка относно намаляването на риска от 
бедствия (GAR) – Специален доклад относно сушата от 2021 г., изготвен от 
Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия,

– като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), договорени през 
2015 г., и по-специално цел 15,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD),

– като взе предвид глобалната прогноза за влажните зони от 2021 г., публикувана от 
Рамсарската конвенция по влажните зони с международно значение, по-
специално като местообитания за водолюбиви птици,

– като взе предвид доклада на Съвместния изследователски център на Комисията, 
озаглавен „Сушата в Европа – август 2022 г.“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 юли 2021 г., озаглавено „Нова 
стратегия на ЕС за горите за 2030 г.“ (COM(2021)0572),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. – Да осигурим 
полагащото се място на природата в нашия живот“ (COM(2020)0380),

– като взе предвид доклада за глобална оценка от 2019 г. на 
Междуправителствената научно-политическа платформа за биологично 
разнообразие и екосистемни услуги относно биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги,

– като взе предвид Европейската харта за водните ресурси,

– като взе предвид четвърта глава от доклада на Международния комитет по 
изменението на климата (МКИК) относно хидрологията и водните ресурси,

– като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 28 юли 2010 г. 
относно човешкото право на вода и добри санитарни условия,

– като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно последващите 
действия, свързани с Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ 
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(Right2Water)1,

– като взе предвид доклад № 17/2020 на Европейската агенция за околна среда 
(ЕАОС), озаглавен „Water and agriculture: towards sustainable solutions“ (Водата и 
селското стопанство: към устойчиви решения),

– като взе предвид доклада на Института по световните ресурси от 21 януари 
2020 г., озаглавен „Achieving Abundance: Understanding the Cost of a Sustainable 
Water Future“ (Постигане на изобилие: да разберем каква е цената на устойчиво 
бъдеще по отношение на водата),

– като взе предвид доклада на ЕАОС от 14 октомври 2021 г., озаглавен „Water 
resources across Europe – confronting water stress: an updated assessment“ (Водните 
ресурси в цяла Европа – изправени пред недостиг на вода: актуализирана оценка),

– като взе предвид проверката за пригодност от 2019 г. на Рамковата директива за 
водите2, Директивата за подпочвените води3, Директивата относно стандартите за 
качество на околната среда4 и Директивата за наводненията5,

– като взе предвид докладите за оценка и специалните доклади на МКИК,

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

А. като има предвид, че за 64% от Европа има предупреждение за суша, а за 17% – 
тревога за суша; като има предвид, че предварителните данни сочат, че 
настоящата суша е най-лошата за последните най-малко 500 години; като има 
предвид, че средната температура в цяла Европа през 2022 г. беше най-високата, 
регистрирана досега, както за август, така и за периода юни-август6; като има 
предвид, че през идните месеци се очаква да продължат да се наблюдават по-сухи 
от обичайното условия за голяма част от Европа и че горещите вълни и сушата се 
подсилват взаимно;

Б. като има предвид, че изменението на климата вече оказва драматично въздействие 
върху екосистемите и населението; като има предвид, че според МКИК 
европейският континент се затопля по-бързо от други части на света, като 
температурата се увеличава с 2 °C през 2019 г. в сравнение с прединдустриалния 
период, докато повишаването на глобалната средна температура е 1,1 °C; като има 
предвид, че тазгодишната рекордна суша е последната от поредица екстремни 
климатични явления, които се превръщат в новото нормално положение и 

1 ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 99.
2 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване 
на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
3 Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на 
подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19).
4 Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на 
стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите (OВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 
84).
5 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката 
и управлението на риска от наводнения (ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27).
6 https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-august-2022 
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нарастват по обем и мащаб; като има предвид, че тъй като кръговратът на водата 
се засилва с изменението на климата, сушите, бурите и наводненията ще бъдат по-
чести и интензивни;

В. като има предвид, че Институтът по световните ресурси установи, че шест 
държави от ЕС (Кипър, Белгия, Гърция, Испания, Португалия и Италия) са 
изправени пред високи равнища на недостиг на вода, и предвижда, че до 2030 г. 
ще има 56% разлика между предлагането и търсенето на вода от възобновяеми 
източници в световен мащаб7; като има предвид, че според оценките на ЕАОС 
недостигът на вода вече засяга 20% от европейската територия и 30% от нейното 
население, а цената на сушите в Европа е между 2 и 9 милиарда евро годишно8;

Г. като има предвид, че изменението на климата промени режима на ветровете и 
метеорологичните модели в Европа, така че системите с високо налягане се 
задържат, което води до дълги периоди с малко или никакви валежи и вследствие 
на това по-сухи сезони на отглеждане на култури; като има предвид, че 
влажността на почвата допринася за подхранването на запасите от подпочвени 
води, структурата на почвата и биотата, температурите на почвата, а недостигът 
на вода води, наред с другото, до ерозия на почвата и по-ниски реколти; като има 
предвид, че аномалиите във влажността на почвата продължават да бъдат силно 
отрицателни в по-голямата част от Европа поради липсата на валежи и горещите 
вълни, настъпили през последните месеци в сравнение с юни 2022 г.;

Д. като има предвид, че прогнозите на ЕС за добива на царевица за зърно, соя и 
слънчоглед са най-засегнати, като намаленията в сравнение със средната стойност 
за последните пет години се оценяват съответно на -16%, -15% и -12%; като има 
предвид, че има вероятност други култури да бъдат сериозно засегнати, особено 
фуражите; като има предвид, че сериозността на въздействието на сушите и 
горещите вълни върху селскостопанското производство се е увеличила 
приблизително три пъти през последните 50 години9; като има предвид, че тези 
по-ниски равнища на производство са особено обезпокоителни предвид 
последиците от продължаващия конфликт в Украйна за пазара на храни и 
фуражи;

Е. като има предвид, че според последния Световен атлас на опустиняването над 
75% от земната площ вече е с влошено състояние и че до 2050 г. би могло да се 
влоши състоянието на над 90% от тази площ; като има предвид, че 
опустиняването на равнището на ЕС засяга 8% от територията, най-вече в Южна, 
Източна и Централна Европа, като обхваща 14 милиона хектара; като има 
предвид, че 13 държави членки са обявили, че са засегнати от опустиняване 

7 Институт по световните ресурси, „Achieving Abundance: Understanding the Cost of a Sustainable Water 
Future“ (Постигане на изобилие: да разберем каква е цената на устойчиво бъдеще по отношение на 
водата), 21 януари 2020 г.
8 Европейска агенция за околна среда, „Water resources across Europe – confronting water stress: an updated 
assessment“ (Водните ресурси в цяла Европа – изправени пред недостиг на вода: актуализирана оценка), 
14 октомври 2021 г.
9 Mekonen, Zelalem A. et al, „Wildfire exacerbates high-latitude soil carbon losses from climate warming“ 
(Горските пожари изострят загубите на въглерод в почвата на висока географска ширина от затоплянето 
на климата), Environment Research Letters, том 17, № 9, септември 2022 г.
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съгласно определението в Конвенцията на ООН за борба с опустиняването; като 
има предвид, че опустиняването се дължи, наред с другото, на ерозията на 
почвата, изтощаването на пасищата и загубата на растителна покривка, особено 
дървета, засоляването, загубата на органични вещества в почвата и биота, както и 
влошаването на биологичното разнообразие; като има предвид, че през 2015 г. ЕС 
и държавите членки поеха ангажимент за постигане на неутралност по отношение 
на влошаването на качеството на земите в ЕС до 2030 г.;

Ж. като има предвид, че в член 4, буква б), подточка ii) от Рамковата директива за 
водите (РДВ) се посочва, че „държавите членки опазват, разширяват и 
възстановяват всички подземни водни обекти, като осигурят баланс между 
водочерпене и водосбор на подземни води, с цел постигане доброто им състояние 
най-късно до 15 години от датата на влизане в сила на настоящата директива“; 
като има предвид, че 22 години по-късно само 40% от наблюдаваните езера, 
естуари, реки и крайбрежни води отговарят на условията за „добро“ или „много 
добро“ екологично състояние, което се изисква от РДВ; като има предвид, че 
проверката за пригодност съгласно директивата показа, че почти 50% от водните 
обекти са обхванати от изключение, което е незадоволително;

З. като има предвид, че водата е съществен елемент от хранителния цикъл; като има 
предвид, че е необходимо подпочвените и повърхностните води да са с добро 
качество и да са налични в достатъчни количества, за да се постигне справедлива, 
здравословна, екологосъобразна и устойчива продоволствена система, както е 
описано в стратегията „От фермата до трапезата“; като има предвид, че чистата и 
налична в достатъчно количество вода е от съществено значение за прилагането и 
постигането на реална кръгова икономика в ЕС; като има предвид, че Регламентът 
за стратегическите планове по общата селскостопанска политика (ОСП)10 
определя целта за „насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на 
природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез намаляване на 
зависимостта от химикали“;

И. като има предвид, че селското стопанство зависи от наличието на вода; като има 
предвид, че напояването спомага за предпазването на земеделските стопани от 
променливостта на климата и за увеличаването на добивите, но също така оказва 
значителен натиск върху водните ресурси; като има предвид, че според 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) няма документиран 
пример за значителни икономии на вода при полските култури след въвеждането 
на високотехнологично напояване, докато, напротив, инвестициите в подобрени 
технологии за напояване обикновено водят до увеличаване на потреблението на 
вода11; като има предвид, че през 2016 г. само 6% от земеделската земя в ЕС е 
била напоявана, но е представлявала 24% от цялото водочерпене в ЕС; като има 
предвид, че според Специалния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) 

10 Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за 
установяване на правила за подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от 
държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и 
финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 435, 6.12.2021 г., стр. 1).
11 https://www.fao.org/3/I7090EN/i7090en.pdf 
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относно устойчивото използване на водите в селското стопанство прилагането на 
ОСП не е приведено последователно в съответствие с политиката на ЕС в 
областта на водите и че ако положението не бъде подобрено, това би могло да 
доведе до засилен натиск върху водните ресурси;

Й. като има предвид, че водочерпенето от открити и подпочвени води за пиене, 
промишленост и селско стопанство, в съчетание с изключително високите 
температури и липсата на валежи, означава увеличаване на концентрацията на 
замърсители и хранителни вещества, а оттам и до случаи на цъфтеж на токсични 
водорасли и патогени, както се наблюдава в европейските речни системи, естуари 
и водни обекти, което води до масово измиране и умъртвяване на рибата в 
сладководните водоеми, срив на рибарството и изчезване на поминъка; като има 
предвид, че високите температури на водата също така намаляват съдържанието 
на кислород, което има драматични последици за рибите; като има предвид, че 
намаляването на речния отток, в съчетание с драгирането, освобождава 
натрупаните в седиментите концентрирани токсини, което оказва голямо 
въздействие върху водните организми и рибарството надолу по течението;

К. като има предвид, че 60% от речните басейни се намират в транснационални 
региони, поради което ефективното трансгранично сътрудничество е от решаващо 
значение; като има предвид, че 20 европейски държави зависят от други държави 
за повече от 10% от водните си ресурси, като 5 държави разчитат за повече от 
75% от своите ресурси на реки, които идват от други държави12; като има 
предвид, че неспазването на Директивата за пречистването на градските 
отпадъчни води в граничните региони причинява влошаване на състоянието на 
трансграничните водни обекти, което прави невъзможно постигането на целите на 
РДВ в получаващата държава членка; като има предвид, че макар РДВ да 
споменава „съответните екорегиони“, на практика сътрудничеството в областта на 
водите е слабо; като има предвид, че поради недостига на ресурси се очаква 
хидрополитическата сложност на общите басейни да се увеличи; като има 
предвид, че недостигът на вода и правилата за разпределение съгласно 
европейското законодателство в областта на водите вероятно ще се превърнат в 
критичен недостатък; като има предвид, че в световен мащаб е необходимо 
трансгранично сътрудничество в областта на водите, за да се осигури справедливо 
споделяне на ползите, да се избегнат конфликтите, да се насърчи връзката между 
енергийната, хранителната и водната екосистема, да се запази устойчивото 
управление на водите и опазването на екосистемите;

Л. като има предвид, че възобновяемите водни ресурси на глава от населението в 
Европейския съюз са намалели със 17% през последните 60 години; като има 
предвид, че през последните месеци няколко държави от ЕС, като например 
Италия, Франция и Испания, трябваше да наложат дажби за питейната вода 
заради сушата, като например над 100 общини във Франция, които понастоящем 
трябва да разчитат на питейна вода, доставяна от камиони; като има предвид, че 
на течовете се дължат 24% от общото потребявано количество вода в Съюза;

12 https://iwaponline.com/wp/article/21/3/496/66362/Transboundary-water-governance-in-the-European 

https://iwaponline.com/wp/article/21/3/496/66362/Transboundary-water-governance-in-the-European


RE\1262995BG.docx 7/13 PE734.577v01-00

BG

М. като има предвид, че годишните речни оттоци намаляват в Южна и Югоизточна 
Европа и се увеличават в Северна и Североизточна Европа; като има предвид, че 
системите за производство на водноелектрическа енергия и охладителните 
системи на електроцентралите са сериозно засегнати; като има предвид, че 
проектът „Адаптивно управление на пречките в европейските реки“ (AMBER) 
показа, че европейските реки са препречени от над 1 милион бариери, повече от 
85% от които са малки структури, които са в лошо състояние или не 
функционират; като има предвид, че всички бариери оказват въздействие върху 
здравето на реките и кръговата на водата, като променят естествения отток на 
реката и блокират миграционните маршрути на рибите;

Н. като има предвид, че намаленият обем на водните запаси е оказал тежко 
въздействие върху енергийния сектор както за системите за производство на 
водноелектрическа енергия, така и за охладителните системи на други 
електроцентрали; като има предвид, че сушата това лято изостри силното свиване 
на енергийния пазар, което Европа преживява понастоящем;

О. като има предвид, че производството на ядрена енергия зависи от водните 
ресурси; като има предвид, че много атомни електроцентрали трябваше да забавят 
дейността си през лятото заради сушата, което увеличава рисковете за 
безопасността; като има предвид, че за да се запази производството на 
електроенергия, на пет френски атомни електроцентрали бяха предоставени 
дерогации от екологичните норми, регламентиращи температурата на отделяната 
в околната среда вода13; като има предвид, че това би могло да доведе до 
допълнително въздействие върху водните екосистеми, които вече са засегнати от 
горещите вълни;

П. като има предвид, че нарастващите нужди от вода на промишлените дейности се 
конкурират с напояването в селското стопанство и създават напрежение в 
селските райони;

Р. като има предвид, че много туристически дейности зависят от реките и че 
недостигът на вода понастоящем засяга 17% от територията на ЕС, като 
положението е по-тревожно около Средиземноморието, където близо 50% от 
населението живее в условия на постоянен недостиг на вода през лятото и много 
туристически атракции трябваше да преустановят стопанската си дейност заради 
сушата;

С. като има предвид, че липсата на валежи и масовото водочерпене за напояване 
оказаха въздействие върху речния транспорт, като създадоха трудности при 
снабдяването с тежки материали, по-специално в долината на Рейн, което оказва 
отрицателно въздействие върху много сектори на дейност;

Т. като има предвид, че обезлесяването и влошаването на състоянието на горите във 
водните басейни застрашават наличието на вода; като има предвид, че горите са 
все по-уязвими на последиците от изменението на климата, по-специално 
увеличаващото се разпространение на горските пожари; като има предвид, че 

13 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046150840 
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годините на суша и влошаване на състоянието създадоха идеални условия за 
разпространение на горските пожари; като има предвид, че Европа е засегната от 
горски пожари с драматични размери;

У. като има предвид, че през десетгодишния период между 2011 и 2021 г. са 
изгорели повече от 5 милиона хектара гори, главно заради сушите; като има 
предвид, че само за периода между 4 юни и 3 септември в резултат на горските 
пожари са изгорели общо 508 260 хектара площи14, като капацитетът на ЕС за 
борба с горските пожари достигна пределите си;

Ф. като има предвид, че устойчивите, смесени и разнородни по възраст и видове гори 
с постоянно покритие осигуряват много съпътстващи ползи, по-специално 
смекчаване на засушаването и топлината; като има предвид, че агролесовъдните 
системи и дърветата, включени в агроекосистемите, също осигуряват много 
ползи, включително производителност и устойчивост;

Х. като има предвид, че според оценките на ООН от 1970 г. насам са изчезнали 35% 
от влажните зони в световен мащаб, което е три пъти по-бързо от естествените 
гори, въпреки че тези зони осигуряват много ползи; като има предвид, че 
крайбрежните влажни зони, като например мангровите гори, улавят въглерода до 
55 пъти по-бързо от тропическите гори, докато торфищата, които покриват едва 
3% от земната повърхност, могат да съхраняват 30% от целия въглерод от сушата 
само при влажни условия и да абсорбират излишната вода, за да предотвратят 
наводненията и сушите; като има предвид, че според Комисията около две трети 
от съществуващите преди 100 години влажни зони в ЕС са загубени;

Ц. като има предвид, че Общото събрание на ООН призна правото на вода и добри 
санитарни условия за право на човека на 28 юли 2010 г.; като има предвид, че 
чистата питейна вода е от съществено значение за всички права на човека; като 
има предвид, че през 2013 г. 1 884 790 граждани подписаха Европейската 
гражданска инициатива (ЕГИ), озаглавена „Право на вода“ (Right2Water), относно 
правото на вода и добри санитарни условия; като има предвид, че понастоящем 1 
милион граждани на ЕС нямат достъп до вода, а 8 милиона нямат добри 
санитарни условия;

Ч. като има предвид, че сушата влошава условията на живот на хората заради 
топлината и липсата на вода; като има предвид, че най-нуждаещите се са 
непропорционално засегнати; като има предвид, че смъртността в европейските 
държави, които са най-тежко засегнати от сушата, е прекомерна; като има 
предвид, че достъпът до подходящо жилищно настаняване е основно право; като 
има предвид, че сушата причинява пукнатини в най-нестабилните сгради, като 
влошава качеството на живот на обитателите им; като има предвид, че сушата 
също така оказва въздействие върху психичното здраве, като засилва тревогите, 
свързани с опазването на околната среда, особено сред младите хора; като има 
предвид, че високите температури съвпадат и с увеличаването на процента на 
самоубийствата; като има предвид, че мъжете и жените са засегнати по различен 
начин от изменението на климата; като има предвид, че жените може да са по-

14 https://atmosphere.copernicus.eu/europes-summer-wildfire-emissions-highest-15-years
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уязвими на екстремните високи температури, особено тези в най-горните 
възрастови групи;

Ш. като има предвид, че сушата, пожарите, екстремните температури на околната 
среда и други екстремни метеорологични явления също оказват все по-голямо 
въздействие върху здравословните и безопасни условия на труд, като засягат все 
повече работници, особено работниците в селското и горското стопанство, в 
строителния и здравния сектор, както и пожарникарите; като има предвид, че 
топлината представлява сериозен риск за здравето на работещите на открито 
работници, като причинява обезводняване, изтощение от топлина и топлинен 
удар, както и загуба на съзнание и инфаркти в най-екстремните обстоятелства; 
като има предвид, че използването на лични предпазни средства при екстремни 
топлинни условия е особено проблематично; като има предвид, че екстремните 
метеорологични модели също така засягат психичното здраве, като причиняват 
разстройства като тревожност, афективни разстройства, стрес и депресия; като 
има предвид, че нарастващата непредсказуемост на екстремните метеорологични 
условия и причинените от тях финансови загуби ще увеличат още повече този 
натиск;

1. припомня, че в съответствие с Европейския закон за климата и другите 
законодателни и незаконодателни текстове в областта на климата Европейският 
съюз следва да засили действията си в областта на климата както за смекчаване на 
последиците от изменението на климата, за ограничаване на глобалното затопляне 
под 1,5 °C в сравнение с равнищата от прединдустриалния период, така и за 
адаптиране с цел насърчаване на устойчивостта; призовава Комисията да 
актуализира национално определения принос на ЕС съгласно Парижкото 
споразумение и да увеличи целта си за намаляване на емисиите на парникови 
газове за 2030 г. до 65% в сравнение с равнищата от 1991 г. на 27-ата сесия на 
Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата (COP27) в Египет;

2. приветства проектозакона на ЕС за възстановяването на природата, който следва 
да бъде допълнително подобрен, за да осигури рамка за възстановяването на 
устойчиви на суша екосистеми, включително възстановяването на разнородните 
по възраст и видове гори с постоянно покритие, влажните зони, естествената 
растителна покривка, динамиката на заливните равнини, естествената 
инфилтрация в целия ландшафт и подобряването на устойчивостта на речните 
басейни;

3. призовава Комисията да координира разработването на всеобхватни регионални 
или национални планове от сондажа до крайното използване с цел справяне с 
течовете и просмукването на вода поради нискокачествена или зле поддържана 
инфраструктура, включително на равнището на басейните, градовете и 
стопанствата, и да обменя най-добри практики за тази цел;

4. подчертава положителната роля, която агроекологията и системите за биологично 
производство играят за опазването на количествата и качеството на водата чрез 
повишаването на ефективността и кръговостта при използването на ресурсите, 
подобряването на устойчивостта на равнището на земеделските стопанства чрез 
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намаляването на суровините и диверсифицирането на производството, а оттам и 
разпределянето на риска, което е особено важно, за да се избегне пълната загуба 
на реколтата; припомня, че засаждането на живи плетове и дървета, 
осигуряването на почвена покривка, избягването на изтощаването на пасищата, 
намаляването на уплътняването и повишаването на равнищата на органичните 
вещества и хумуса в почвата са полезни за земеделските стопани;

5. призовава Комисията да гарантира, че националните стратегически планове по 
ОСП се изпълняват с цел европейското селско стопанство да стане по-малко 
зависимо от напояването и по-устойчиво на сушата, като същевременно цялостно 
се намалява хидроморфологичният натиск, като се вземат предвид констатациите 
в специалния доклад на ЕСП относно устойчивото използване на водите в 
селското стопанство;

6. подчертава необходимостта от по-ефективни и целенасочени системи за 
напояване в селското стопанство и от цялостно прекалибриране на нуждите от 
напояване; призовава инвестициите в напояване да бъдат подпомагани само ако 
водят до нетно намаляване на водата, която се използва за напояване в техния 
водосборен басейн; подчертава, че следва да се даде приоритет на инвестициите 
във възстановяването на екосистемите и производствените методи, насочени към 
агроекологията;

7. подчертава важността на качеството на почвата за задържането и филтрирането 
на водата; призовава Комисията да превърне капацитета за задържане и 
почистване на водата, както и влажността на почвата, в основен стълб на 
проектозакона на ЕС за здравето на почвите, който ще бъде публикуван през 
2023 г.;

8. призовава за обвързваща цел на ЕС по отношение на влошаването на качеството 
на земите в ЕС до 2030 г. в съответствие със специалния доклад на ЕСП относно 
опустиняването, тъй като ангажиментът, поет през 2015 г. от ЕС и държавите 
членки, не е насочил ЕС по правилния път за решаването на този въпрос;

9. подчертава, че е необходимо да се ускори намаляването на замърсяването на 
подземните и повърхностните води, по-специално с нитрати и пестициди;

10. подчертава, че в световен мащаб „мегапожарите“ се усилват и зачестяват; 
изразява загриженост относно прогнозираното разширяване на зоните с висока 
вероятност от възникване на пожари и по-дълги сезони с висок риск от пожари в 
повечето европейски региони, по-специално във връзка със сценариите за високи 
емисии; припомня, че разнообразният ландшафт с характеризиращи се с 
биологично разнообразие гори представлява по-голяма защита или естествена 
бариера срещу мащабни и неконтролируеми горски пожари; подчертава, че 
възстановяването на характеризиращите се с биологично разнообразие гори би 
насърчило предотвратяването и ограничаването на пожарите; подчертава 
необходимостта от повече ресурси и от развитието на подкрепа за научно 
обосновано управление на пожарите и изграждане на капацитет чрез 
консултантски услуги за справяне с последиците от изменението на климата в 
горите; призовава Комисията и държавите членки по-добре да популяризират и 
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използват плановете за интегрирано управление на пожарите и отбелязва, че това 
може да изисква по-добър регулаторен капацитет в държавите членки, укрепване 
на обществените услуги и специална подкрепа и засилено сътрудничество за 
предотвратяване, подготвеност и реагиране при бедствия; подчертава значението 
на по-нататъшното развитие и пълноценното използване на Механизма за 
гражданска защита на Съюза за горски пожари и други природни бедствия; 
призовава Комисията да събира и разпространява знания сред държавите членки 
относно начините за приспособяване на горите към текущото и очакваното 
изменение на климата в съответствие с новата стратегия на ЕС за адаптиране; 
приканва Комисията да изготви оценки и карти на риска от горски пожари въз 
основа на подобрени продукти на „Коперник“, изкуствен интелект и други данни 
от дистанционното наблюдение, за да подкрепи превантивните действия; 
подчертава, че е важно да се укрепи Механизмът за гражданска защита на ЕС, за 
да се гарантира подходящ капацитет за борба с горските пожари в ЕС;

11. подчертава, че сериозността на някои природни бедствия в някои случаи е 
резултат и от антропогенни фактори, включително неподходящо пространствено 
планиране, водещо до строителството на жилища и инфраструктура в заливните 
равнини на реки или в предразположени към свлачища територии; в тази връзка 
отново заявява, че плащанията по фонд „Солидарност“ на ЕС следва да 
благоприятстват по-голямата издръжливост и устойчивост с финансирането на 
основани на екосистемите решения (например повторно залесяване, 
възстановяване на местообитанията, особено на влажните зони, и устойчиво на 
земетресения възстановяване);

12. призовава Комисията да представи всеобхватна стратегия на ЕС за количеството и 
разпределението на водата, включително да организира европейска конференция 
по въпросите на водата, за да се разработят бързо критерии за справедливо 
разпределение на водата във водните басейни между държавите членки и да се 
предложат ясни приоритети за различните употреби при многогодишни суши; 
призовава тази стратегия да вземе предвид основания на правата на човека подход 
и принципа за ненанасяне на значителни вреди, да даде приоритет на употребата 
за здравни, граждански и питейни цели, следвана от биологичната и 
екосистемната употреба и накрая – от икономическата употреба; призовава тази 
стратегия да включва и механизми за предоговарянето на количествата вода, 
изтеглени от различните заинтересовани страни;

13. посочва, че енергийният сектор е най-големият потребител на вода в Европа, като 
представлява 44% от потреблението, и че самият воден сектор потребява 
значителни количества енергия за водочерпене, изпомпване, отопление, 
охлаждане, почистване и обезсоляване; подчертава, че подобрената водна 
ефективност може да окаже пряко въздействие върху намаляването на 
потреблението на енергия и изменението на климата; призовава Комисията да 
подкрепи засилените усилия на държавите членки за увеличаване на използването 
на техники за повторно използване на водата, технологии и практики за 
напояване, с които се реализират икономии на вода, технологии за зелени 
покриви, интелигентни душове и тоалетни във водния сектор, включително 
водоснабдяване, канализация и управление на дъждовните води, както и във 
всички промишлени, жилищни и търговски водни цикли и приложения; призовава 
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за изменение на действащото законодателство, за да се насърчи повторното 
използване на водата в промишлените отрасли, които използват много вода, като 
същевременно се спазват най-строгите критерии за качество, както и в офисите и 
домовете чрез повторно използване на сивите води;

14. отбелязва драстичното увеличение на енергийните култури, като например 
рапица, палмово масло, соя, пшеница, царевица и др., които се отглеждат с цел 
производство на биодизел и етанол и за чието производство е необходима вода, 
което на практика се конкурира с използването на вода за хранителните култури;

15. подчертава, че в цяла Европа много хора живеят в остарели и порутени жилища и 
при незадоволителни условия на живот, което ги прави по-уязвими на 
въздействието на екстремните метеорологични модели; призовава за бързото 
приемане на амбициозен социален фонд за климата, за да се подкрепят групите в 
най-неравностойно положение, по-специално за да се повиши енергийната 
ефективност на техните домове, да се декарбонизират техните отоплителни и 
охладителни системи, включително чрез интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, което ще им позволи да намалят сметките си за 
електроенергия и също така ще подобри качеството им на живот;

16. подчертава, че е важно да се предотврати финансиализацията на водата, за да се 
гарантира справедлив достъп и добро управление на ресурсите; призовава за 
забрана на търговията с вода на европейските фондови борси; приканва 
Комисията и държавите членки да си сътрудничат със САЩ, за да се предотврати 
въздействието върху наличието на вода в Европа в резултат на търговията с вода 
на американската фондова борса;

17. призовава Комисията да се въздържа от по-нататъшно насърчаване на 
приватизацията на водните услуги в съответствие с член 345 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, тъй като няма доказани предимства и тъй 
като тя е насърчила корпоративното обсебване; призовава Комисията да създаде 
база данни, която да направи публично достояние състоянието на ресурсите и 
водните запаси, държани от частни лица, които събират вода в рамките на план за 
управление на водите;

18. припомня задълженията на държавите да гарантират правото на човека на 
питейна вода, което включва, например, създаването на механизми за участие, 
включително прилагането на принципа за свободно, предварително и 
информирано съгласие на коренното население и местните общности за 
широкомащабната енергийна инфраструктура (като язовири) и добивната 
промишленост, системното признаване на обичайните права на питейна вода и 
предоставянето на средства за правна защита (чрез механизъм за подаване на 
жалби) в случай на нарушения на правата на човека; подчертава освен това, че е 
необходимо гражданите на ЕС да бъдат включени в управлението на водите;

19. подчертава ролята на търговската политика на ЕС за постигането на прилагането 
на основното право на човека на вода; за тази цел призовава за включването на 
свързани с водата разпоредби в търговските споразумения на ЕС като клаузи за 
съществените елементи;
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20. припомня, че здравословните и безопасни условия на труд за работниците 
попадат в правомощията на ЕС и че в съответствие с Директива 89/391/ЕИО15 
работниците следва да бъдат защитени от всякакви рискове, включително от 
нововъзникващи рискове; призовава Комисията да оцени подробно и в спешен 
порядък свързаните с изменението на климата нови и нововъзникващи рискове за 
здравословните и безопасни условия на труд, за да се осигури по-добра защита на 
работниците от излагане на високи температури, естествено ултравиолетово 
лъчение и други опасности в тази връзка и във връзка с безопасността;

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

15 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., 
стр. 1).


