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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещите комисии по бюджети и по 
икономически и парични въпроси да включат в предложението за резолюция, което ще 
приемат, следните предложения:

1. подчертава, че Еразъм +, Европейският корпус за солидарност и „Творческа 
Европа“, като основни програми на ЕС в областта на образованието, 
доброволчеството и културата, представляват съществен инструмент в глобалния 
отговор по отношение на изменението на климата и играят ключова роля за 
насърчаване на образованието в областта на уменията, необходими за 
екологичния преход, повишаване на осведомеността по въпросите на околната 
среда и изменението на климата, особено сред младите хора – доброволчество с 
цел опазване на околната среда и развитие на творчески, приобщаващи и 
достъпни решения за справяне с екологичните предизвикателствата, и допринасят 
за постигането на целите за устойчиво развитие на ЕС; в тази връзка подчертава 
значението на селскостопанските стажове, подкрепяни от Еразъм +;

2. счита, че инвестиционният план трябва да допълва други релевантни политики, 
програми и фондове на Съюза, по-специално политиките, свързани с 
образованието и младите хора, културата и спорта, селското стопанство и 
развитието на селските райони, както и околната среда и климата;

3. посочва, че инвестиционният план следва да подкрепя научните изследвания в 
областта на природосъобразните решения, екотехнологиите и други устойчиви 
решения, които могат да спомогнат за опазването на околната среда и климата; 
изтъква, че в частност новосъздадените предприятия, младите специалисти и 
младите хора, които вече работят по иновационни зелени решения, следва да имат 
достъп до финансиране;

4. посочва, че в рамките на инвестиционния план финансирането може да бъде 
посветено на тематични проекти в областта на образованието, доброволчеството и 
културата; призовава Комисията да засили взаимодействието между Зеления пакт 
и Еразъм +, Европейския корпус за солидарност и „Творческа Европа“, с цел да се 
допълнят и взаимно обогатят техните конкретни методи за решаване на 
екологичните проблеми;

5. подчертава необходимостта да се гарантира, че всички мерки, приети в областта 
на културния и творческия сектор, ще бъдат предприети след консултация с 
всички организации, представляващи различните заинтересовани страни и 
работници, с цел запазване на заетостта и насърчаване на създаването на работни 
места; 

6. подчертава, че преходът към неутрално по отношение на климата общество 
изисква нови умения и компетентности; отбелязва, че в това отношение следва да 
бъдат отпуснати средства за разработването и изпълнението на програми за 
студенти и работници, за да им бъдат предоставени специализирани обучения и 
да им бъдат дадени знания и умения, необходими за адаптиране и преуспяване в 
новия социално-икономически контекст;

7. призовава Комисията да въведе финансови стимули в инвестиционния план, за да 
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се допълнят програмите Еразъм +, Европейския корпус за солидарност и 
„Творческа Европа“ в прехода към по-екологосъобразни и устойчиви видове 
транспорт, като същевременно се насърчават приобщаването и достъпността; 
счита, че подобни стимули следва да бъдат подкрепени с амбициозен и 
целенасочен бюджет в рамките на инвестиционния план; настоятелно призовава 
Комисията да насърчи участниците и да създаде условия те да избират най-малко 
замърсяващия вид транспорт, по-специално влака, без да се стигматизират, 
дискриминират или да се изключат участници, които нямат друг реално възможен 
избор освен въздушния транспорт;

8. подчертава, че подобряването на енергийната ефективност на сградите ще бъде 
един от ключовите фактори за прехода към неутрална по отношение на 
въглеродните емисии икономика; подчертава, че са необходими повече 
инвестиции за обновяване на енергийно интензивните сгради на училищата, 
университетите и други образователни и културни институции с цел подобряване 
на техните енергийни характеристики, като по този начин ги направят по-
устойчиви и благоприятни за климата;

9. изразява загриженост относно положението в резултат от породената от COVID-
19 криза, особено това на най-уязвимите хора и сектори, като самостоятелно 
заетите лица и предприемачите, които виждат своите дружества и работни места в 
опасност, или семейства, които са изправени пред драматични случаи на 
безработица; призовава Комисията да предприеме всички необходими действия, 
за да се адаптира предложението за План за инвестиции във връзка с Европейския 
зелен пакт, с цел разработване на подход, който да бъде координиран с 
извънредни мерки, като например Инвестиционната инициатива в отговор на 
коронавируса и предложената схема SURE, както и инструменти за 
възстановяване, и изисква инвестициите в областта на културата, образованието, 
младежта и спорта да се считат за стратегически, с цел засилване на зеления 
преход, насърчаван чрез Зеления пакт.

10. призовава Комисията да настоява за по-силно сътрудничество в ЕС в областта на 
околната среда и образованието във връзка с изменението на климата;

11. подчертава важния принос на конкретни проучвания и програми в тази област.
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