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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че опазването на околната среда не е пречка за икономическия растеж 

и заетостта, и че обратно декарбонизацията на икономиката следва да се 

разглежда като ключов източник на нов и устойчив икономически растеж и 

заетост; счита, че ЕС трябва да инвестира повече, за да запази статута си на 

световен лидер в прехода към нисковъглеродна икономика и устойчива система за 

производство и потребление; 

2. подчертава, че политиката в областта на околната среда и политиката в областта 

на устойчивостта трябва да имат по-важна роля в Европейския семестър, по-

специално що се отнася до ключови въпроси като ресурсната ефективност, 

природният капитал и екосистемните услуги, зелените работни места, 

устойчивите иновации и „зеленото“ финансиране; 

3. отново заявява, че тъй като най-малко 20% от бюджета на ЕС за периода 2014 – 

2020 г. следва да бъдат изразходвани за действия, свързани с изменението на 

климата, вноската за 2018 г. следва да бъде по-висока от общата цел, за да се 

компенсира отпускането на по-малко средства през първата половина на текущата 

Многогодишна финансова рамка; подчертава, че стабилното и подходящо 

финансиране е от съществено значение за постигането на поетите от страна на 

Европейския съюз ангажименти, особено в светлината на Парижкото 

споразумение; призовава Комисията във връзка с това да гарантира, че 

механизмът за включване на политиката в областта на изменението на климата е 

напълно оптимизиран; 

4. приветства ангажимента на Комисията за включване на целите за устойчиво 

развитие (ЦУР) във всички политики и инициативи на ЕС; подчертава, че е от 

съществено значение целите на Програмата до 2030 г. да бъдат изцяло отразени в 

европейския семестър, за да може ЕС да ги постигне; призовава Комисията да 

разработи, без забавяне, дългосрочна пътна карта за цялостно изпълнение на 

целите за устойчиво развитие в ЕС, като признае техните взаимовръзки и 

еднаквата важност на всяка от тях; призовава Комисията освен това да интегрира 

всички останали аспекти на Програмата до 2030 г. и на 7-ата програма за действие 

за околната среда в европейския семестър; 

5. подчертава, че дебатът в рамките на европейския семестър е от особено значение 

с оглед на необходимостта да бъде намерен нов модел на развитие за 

структурните реформи и избирателните инвестиции – инвестиране в 

стратегически области; 

6. подчертава екологичното значение и социално-икономическите ползи от 

биологичното разнообразие, като например мрежата „Натура 2000“, която 

генерира между 1,7 и 2,5% от БВП на ЕС чрез предоставянето на екосистемни 

услуги като съхраняване на въглероден диоксид, пречистване на водата, 

опрашване и туризъм; отбелязва със загриженост, че целите на ЕС за 



 

PE615.324v02-00 4/8 AD\1144075BG.docx 

BG 

биологичното разнообразие до 2020 г. няма да бъдат изпълнени без значителни 

допълнителни усилия и подходящи финансови ангажименти, за което 

европейският семестър е ключов инструмент; 

7. изразява съжаление във връзка с факта, че Годишният обзор на растежа за 2018 г. 

на Комисията все още не успява да постави бъдещето на икономиката на ЕС в 

контекста на необходимото поетапно премахване на въглеродните емисии и 

преминаване към кръгова икономика, поради което пропуска възможността да 

поведе икономиката на ЕС по по-стабилен, приобщаващ, продуктивен и устойчив 

път; 

8. подчертава необходимостта от хоризонтално прилагане на критерии за 

устойчивост и основани на резултатите цели за всички структурни и 

инвестиционни фондове на ЕС, включително Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, за да се постигне цялостен преход към устойчив и приобщаващ 

икономически растеж; призовава Комисията и държавите членки да пренасочват 

инвестиции към устойчиви технологии и бизнес с цел устойчиво финансиране на 

растежа в дългосрочен план; 

9. счита, че както в европейския семестър в рамките на таблото с показатели за 

макроикономическите дисбаланси, така и в прегледа на стратегията „Европа 

2020“, следва да се включат методологии за измерване и бенчмаркинг на 

ефективното използване на ресурсите, както и на интензитета на емисиите на 

парникови газове; 

10. приветства нарастващия размер на институционален и частен капитал, 

разпределен за финансиране на целите за устойчиво развитие (ЦУР); приканва 

Комисията и държавите членки да разработят критерии за устойчиво развитие за 

институционалните разходи на ЕС, да определят потенциалните регулаторни 

пречки и стимули за инвестиции в ЦУР и да проучат възможностите за 

сближаване и сътрудничество между публичните и частните инвестиции; 

11. препоръчва мерки в подкрепа на продължаването на възстановителния фокус 

върху резултатите от инвестиции, които подпомагат прехода към ефективна и 

възобновяема икономика без изкопаеми горива в подкрепа на вътрешната заетост 

и търсене; 

12. подчертава, че инвестициите в ефективното използване на ресурсите, 

енергоспестяването и намаляването на емисии ще увеличат както 

производителността на икономиката, така и ще намалят външните разходи и 

въздействия; подчертава възможностите за подкрепа при прехода към кръгова 

икономика с оглед на създаването на нови работни места в сферата на услугите за 

иновации, поддръжка и поправка и при проектирането и производството на нови, 

по-устойчиви продукти; 

13. счита, че при дискусията относно европейския семестър, Комисията следва да 

представи нови политики и стимули, за да насърчи държавите членки бързо и 

поетапно да премахнат субсидиите за изкопаеми горива до 2020 г., тъй като те са 

едно от най-належащите за преодоляване препятствия пред постигането на целите 

на ЕС за климата и за възобновяемите енергийни източници, както и пред 
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постигането на целите на ЕС за 2020 г. и целите за устойчиво развитие (ЦУР); 

14. заявява отново необходимостта от постепенно премахване на вредните за 

околната среда субсидии до 2020 г. и от изместване на данъците от труда към 

екологичното данъчно облагане; 

15. приветства обявяването на Европейския стълб на социалните права на срещата на 

върха по социални въпроси, посветена на справедлива заетост и растеж и 

проведена в Гьотеборг, който стълб се основава на 20 принципа, включително, в 

сферата на здравеопазването, на правото на достъп до превантивни и лечебни 

качествени здравни грижи на достъпни цени; 

16. призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си да развиват, 

реформират и ефективно да прилагат политики, насочени към промоция на 

здравето и профилактика на заболяванията, включително с техническа подкрепа 

от страна на Програмата на Комисията за подкрепа на структурните реформи 

(ППСР);  

17. приветства инициативата на Комисията за стартиране на уеб портал за промоция 

на здравето и профилактика на заболяванията, който да предоставя актуална 

информация по теми, свързани с промоцията на здравето и благополучието, и 

който да представлява важен източник на ясна и надеждна информация за 

гражданите; подчертава, че този портал следва да бъде изцяло достъпен за всички 

граждани на ЕС, включително и за онези, които страдат от дислексия или други 

подобни затруднения; 

18. подчертава необходимостта, в контекста на прегледа на Европейския механизъм 

за гражданска защита, ефективно да се създаде резерв на ЕС от възможности за 

реакция в сферата на гражданската защита, който да съдържа активи за целите на 

гражданската защита, като допълнение към националните ресурси, за да се укрепи 

общият европейски капацитет за реакция при бедствия, като горски пожари и 

земетресения; подчертава необходимостта от насърчаване на по-голямо 

сътрудничество в областта на предварителното планиране на европейските 

операции за реагиране при бедствия чрез, наред с други мерки, картографиране на 

активите на държавите членки, изготвяне на планове за действие при извънредни 

ситуации и подобряване на плановете за управление на риска; 

19. призовава за повече съгласуваност с други политики на ЕС в областта на 

предотвратяването и подготвеността за бедствия, като например стратегията на 

ЕС за адаптиране към изменението на климата, европейските структурни и 

инвестиционни фондове, фонд „Солидарност“, законодателството в областта на 

околната среда, политиките в сферата на научните изследвания или иновациите; 

20. подчертава, че екстремните събития, като суша в южноевропейските държави, 

урагани или катастрофални наводнения, изискват страните, подписали Парижкото 

споразумение, да покажат по-голям стремеж за постигане на набелязаните цели; 

21. призовава Комисията да създаде истинска стратегия за устойчиво управление и 

опазване на горите, за да помогне в борбата с последиците от изменението на 

климата, с акцент върху „устойчиво“ и с допълнителен акцент върху видовете 
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дървета, които растат в тези гори; освен това призовава Комисията да осъществи 

и насърчи проект за стимулирането на растежа на дървета и храсти по бреговете 

на потоците и реките, като по този начин биват облекчавани последиците от 

продължителните силни валежи; 

22. призовава за по-голямо и структурирано участие на гражданското общество и 

екологичните организации в процеса на европейския семестър, както и за по-

голямо участие на министрите на околната среда в процеса на европейския 

семестър на равнището на Съвета; 
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