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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че справедливостта е ръководен принцип на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и на Парижкото 
споразумение;

Б. като има предвид, че изменението на климата е основен фактор за влошаването на 
състоянието на околната среда, което оказва отрицателно въздействие върху 
продоволствената сигурност и сигурността на водоснабдяването, достъпа до 
природни ресурси, човешкото здраве и миграцията; като има предвид, че тези 
явления пряко или косвено застрашават и пълноценното упражняване на правата 
на човека, включително правото на живот, на вода и добри санитарни условия, на 
прехрана, на здравеопазване и на жилище; като има предвид, че способността на 
хората да се адаптират към изменението на климата е неразривно свързана с 
техния достъп до основни права на човека и със състоянието на екосистемите, от 
които зависят поминъкът и благополучието им; като има предвид, че изменението 
на климата може да доведе до обрат в човешкото развитие чрез намаляване на 
селскостопанската производителност, увеличаване на продоволствената 
несигурност и несигурността по отношение на водата, зачестяване на екстремните 
природни бедствия, разпадане на екосистемите и увеличаване на рисковете за 
здравето; като има предвид, че Съюзът е поел ангажимент да следва целите за 
устойчиво развитие (ЦУР), както чрез вътрешните, така и чрез външните си 
политики;

В. като има предвид, че според Междуправителствения комитет по изменение на 
климата (IPCC) изменението на климата създава несъразмерни и асиметрични 
рискове за човешките и природните системи поради разликите в уязвимостта и 
степента на риск, на който те са изложени; като има предвид, че изменението на 
климата изостря съществуващите социални неравенства, поради което уязвимите 
групи са несъразмерно засегнати от неблагоприятните му последици, което води 
до порочен кръг и до по-големи последващи неравенства; като има предвид, че в 
доклада на специалния докладчик на ООН по въпросите на бедността и правата на 
човека се посочва, че изменението на климата ще задълбочи съществуващата 
бедност и неравенството, оказвайки най-сериозно въздействие в бедните страни и 
региони и местата, където бедните хора живеят и работят, и че развиващите се 
страни ще заплатят приблизително 75 – 80% от цената на изменението на 
климата;

Г. като има предвид, че най-слаборазвитите държави, нестабилните държави и 
развиващите се малки островни държави са най-силно засегнати от последиците 
от изменението на климата и че следователно трябва да имат приоритет; като има 
предвид, че изменението на климата има драматични последици за дългосрочното 
икономическо развитие на развиващите се страни и особено на най-
слаборазвитите държави; като има предвид, че според ОИСР най-слаборазвитите 
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държави изпитват значителни ограничения в борбата си срещу изменението на 
климата поради високите си равнища на бедност, ниските равнища на 
образование и ограничените човешки, институционални, икономически, 
технически и финансови възможности;

Д. като има предвид, че според ОИСР социално-икономическият напредък на най-
слаборазвитите държави е силно зависим от чувствителни по отношение на 
климата сектори; като има предвид, че основаната на екосистемите адаптация 
повишава устойчивостта и намалява уязвимостта на хората и на околната среда 
спрямо изменението на климата; като има предвид, че териториите на 370-те 
милиона коренни жители в света обхващат 24% от земите в световен мащаб и 
съдържат 80% от биологичното разнообразие на планетата;

Е. като има предвид, че според Световната здравна организация (СЗО) след 2030 г. 
случаите на преждевременна смърт, свързани с изменението на климата – от 
недохранване, малария, дизентерия и топлинен стрес, се очаква да достигнат до 
близо 250 000 годишно; като има предвид, че по данни на УНИЦЕФ близо 160 
милиона деца живеят в части на света, страдащи от тежка суша, а повече от 500 
милиона живеят в силно застрашени от наводнения области; като има предвид, че 
има научно доказана взаимосвързаност между кризите в областта на здравето, 
околната среда и климата, както показа пандемията от COVID-19; като има 
предвид, че поради изменението на климата и загубата на биологично 
разнообразие подобни кризи може да зачестят през идващите десетилетия;

Ж. като има предвид, че в своята резолюция от 16 януари 2018 г. относно жените, 
равенството между половете и справедливостта в областта на климата1 
Парламентът признава, че жените са особено уязвими към изменението на 
климата и са засегнати от последиците от него по непропорционален начин 
поради своите социални роли;

1. счита, че ЕС има историческа отговорност да бъде най-амбициозната страна по 
Парижкото споразумение, както по отношение на изпълнението на собствените си 
ангажименти, така и с помощта, която оказва на другите, и че следва да приеме 
отговорностите си по отношение на климата и околната среда и да действа в 
съответствие с тях; подчертава, че най-добрата дипломация по въпросите на 
климата е заемането на предни позиции в световен мащаб в съответствие с 
ангажимента, поет с Европейския зелен пакт, с истинска ангажираност с целите 
на Парижкото споразумение и със следване на съответстващи на Парижкото 
споразумение политики и цели в рамките на ЕС, както и на водещи позиции в 
областта на биологичното разнообразие чрез Конвенцията за биологичното 
разнообразие; припомня принципа „общи, но разграничени отговорности и 
съответни възможности“, който възлага на Съюза и на държавите членки 
конкретна отговорност и им предоставя капацитет за действие;

2. припомня, че развиващите се страни и тяхното население са особено засегнати от 
отрицателните последици от изменението на климата, като природни бедствия и 
екстремни метеорологични събития, включително циклони, бури, наводнения, 
суши, ерозия, покачване на нивата на водата, периоди на необичайни горещини и 

1 Приети текстове, P8_TA(2018)0005.
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пожари; призовава следователно ЕС да засили своята подкрепа, като част от 
външната си дейност, за смекчаване на последиците от изменението на климата и 
за адаптация към него, както и за опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие, и да увеличи техническата си помощ и обмена на най-добри 
практики с развиващите се страни; припомня своята позиция, че най-малко 45% 
от финансирането от предложения Инструмент за съседство, сътрудничество за 
развитие и международно сътрудничество за периода 2021 – 2027 г. следва да 
подкрепя целите в областта на климата и околната среда и не следва да причинява 
вреда; отбелязва, че повече финансиране за развитие следва да бъде насочвано 
към цели, свързани с климата, и усилия за укрепване на устойчивостта спрямо 
изменението на климата в развиващите се страни; отново подчертава 
необходимостта от засилване на инкорпорирането на подходи за смекчаване на 
последиците от изменението на климата и за адаптация към него и от интегриране 
на тези подходи в по-широки програми и политики в областта на официалната 
помощ за развитие;

3. подчертава, че изменението на климата оказва значително въздействие върху 
човешкото здраве, например чрез наводнения, суши, периоди на необичайни 
горещини и пожари; припомня, че развиващите се страни са най-уязвими и често 
най-малко подготвени за смекчаване на това въздействие върху здравето; изтъква 
съответно значението на здравеопазването в свързаната с климата помощ за 
развитие в тези страни; призовава Комисията и държавите членки да защитават 
децата, засегнати от последиците от изменението на климата;

4. припомня значението на участието на всички държави в процесите на вземане на 
решения в съответствие с на РКООНИК; подчертава, че настоящият процес на 
вземане на решения в съответствие с РКООНИК не позволява пълноценното 
участие на най-слаборазвитите държави и трябва да бъде подобрен, за да включва 
в по-голяма степен делегатите от бедните и уязвимите държави; призовава 
председателството на 26-ата конференция на страните по РКООНИК и 
председателствата на бъдещите конференции да се погрижат за това делегатите от 
най-слаборазвитите държави и от развиващите се малки островни държави, които 
разполагат с по-малко ресурси за участие на равни начала с делегатите от 
развитите държави, да не бъдат поставяни в неблагоприятно положение от 
структурна гледна точка; призовава делегацията на ЕС на конференциите на 
страните по РКООНИК да засили сътрудничеството си с делегатите на уязвимите 
държави; припомня ценния принос на младите хора в развиващите се страни за 
повишаване на глобалната осведоменост по въпросите, свързани с изменението на 
климата, и във връзка с това подчертава значението на засилването на тяхното 
влияние, по-специално като се гарантира равнопоставеното разглеждане и 
представяне на техния принос;

5. отбелязва, че заедно ЕС, неговите държави членки и Европейската инвестиционна 
банка имат най-голямо участие в публичното финансиране за борба с изменението 
на климата в развиващите се страни, като само през 2018 г. те са предоставили 
21,7 милиарда евро; отбелязва, че само няколко държави членки предоставят 
финансиране за борбата с изменението на климата в допълнение към 
ангажиментите си за официална помощ за развитие (ОПР); отново заявява, че 
финансирането за борбата с изменението на климата следва да бъде 
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допълнително, както се изисква съгласно РКООНИК; припомня подкрепата, която 
Парламентът изрази в своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно 
Конференцията на ООН по изменението на климата в Катовице, Полша (COP24)2, 
за създаване на специален и автоматичен механизъм на ЕС за публично 
финансиране, който да предоставя допълнителна и подходяща подкрепа с цел 
справедливо участие на ЕС при постигането на целта за международно 
финансиране на борбата с изменението на климата в размер на 100 милиарда 
щатски долара до 2020 г. или поне до 2025 г., от различни източници в контекста 
на значими действия за смекчаване на последиците; настоятелно призовава 
всички държави – членки на ЕС, да изпълнят ангажиментите си по отношение на 
финансирането на борбата с изменението на климата, включително с 
безвъзмездни средства, по-специално за най-слаборазвитите държави и 
развиващите се малки островни държави, и да разгледат възможностите за 
увеличаване на финансовата подкрепа през периода 2020 – 2025 г. като част от по-
широка международна програма; подчертава значението на частните инвестиции 
за действия в областта на климата и счита, че следва да бъдат мобилизирани нови 
и допълнителни източници на финансиране, за да се гарантира ефективното 
прилагане на национално определените приноси (НОП);

6. приветства ангажиментите на държавите – членки на ЕС, във връзка със Зеления 
фонд за климата и създаването на международна платформа за устойчиво 
финансиране с цел увеличаване на мобилизирането на частен капитал за 
екологично устойчиви инвестиции; подчертава по-специално значението на 
Зеления фонд за климата за увеличаване на публичните и частните финансови 
потоци към устойчиво спрямо изменението на климата развитие с ниски емисии в 
полза на развиващите се страни; призовава за опростяване на процедурите по 
линия на Зеления фонд за климата за достъп до финансиране по програмата, така 
че държавите, които са силно уязвими спрямо последиците от изменението на 
климата, и по-специално най-слаборазвитите държави и развиващите се малки 
островни държави, да могат бързо да пристъпят към изготвянето на националните 
си планове за адаптация към изменението на климата; приветства работата, 
извършена в този контекст в рамките на програмата за готовност и за 
подготвителна подкрепа на Зеления фонд за климата;

7. призовава целта за свързаното с климата финансиране за периода след 2025 г. да 
осигури посрещането на нуждите на най-уязвимите държави, по-специално чрез 
увеличаване на ресурсите за специални и количествени подцели, включително 
подцел за финансиране на адаптацията, в съответствие с член 9, параграф 4 от 
Парижкото споразумение, подцел за смекчаване на последиците от изменението 
на климата, включваща основани на екосистемите мерки, подцел за финансиране 
за загуби и щети и за финансиране с безвъзмездни средства, както и съдържателно 
и приобщаващо планиране и изпълнение на адаптирането и премахване на 
пречките пред достъпа до налично финансиране; счита, че бъдещите цели по 
отношение на финансирането следва да отчитат нуждите на развиващите се 
страни, както и принципа на справедливост, заложен в Парижкото споразумение, 
при определянето на приноса на ЕС; признава значението на увеличаването на 
мобилизирането на ресурси в подкрепа на усилията за предотвратяване, свеждане 

2 Приети текстове, P8_TA(2019)0079.
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до минимум и преодоляване на загубите и щетите, свързани с неблагоприятните 
последици от изменението на климата в особено уязвими държави;

8. припомня, че в прегледа на Варшавския международен механизъм относно 
загубите и щетите, свързани с последиците от изменението на климата за 2019 г. 
се признава значението на прилагането на този механизъм преди всичко за 
уязвимите групи от населението; силно насърчава ЕС да подкрепи призивите на 
най-слаборазвитите държави за специален механизъм за финансиране за загубите 
и щетите, свързани с неблагоприятните последици от изменението на климата, по 
линия на РКООНИК; призовава за нови и допълнителни източници на 
финансиране за загуби и щети; счита, че за най-уязвимите най-слаборазвити 
държави и развиващи се малки островни държави държавите членки биха могли 
да продължат да използват целево отлагане на изплащането или облекчаване или 
опрощаване на дълга, в зависимост от всеки отделен случай, с конкретната цел да 
допринасят за борбата с изменението на климата и като част от по-широка 
международна рамка;

9. счита, че механизмите на международния пазар на въглеродни емисии следва да 
бъдат проектирани така, че да нямат отрицателни последици за местните 
общности; призовава ЕС и държавите членки да се застъпват за стабилни, 
основани на права социални и екологични защитни мерки, включващи принципа 
за предварително свободно и информирано съгласие и принципа „не вреди“, както 
и механизми за подаване на жалби, управлявани от независим орган и надзорни 
органи, незасегнати от конфликт на интереси за всички механизми на 
международния пазар на въглеродни емисии и да гарантират по-специално, че 
всички механизми по член 6 напълно зачитат и защитават правата на местните 
общности; отново изразява своята подкрепа за заделяне на част от приходите за 
предоставяне на финансова подкрепа за групите от населението, които са най-
уязвими спрямо неблагоприятните последици от изменението на климата;

10. припомня принципа „не вреди“ включен в Европейския зелен пакт и настоятелно 
призовава Комисията бързо да осигури пълната съгласуваност на съществуващите 
и бъдещите споразумения в областта на търговията и инвестициите и на други 
глобални разпоредби с международните цели в областта на околната среда и 
климата, по-специално с Парижкото споразумение и Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие; повтаря също така призива си към Комисията да представи 
предложение за европейска правна рамка, основана на принципа на надлежна 
проверка, за осигуряване на устойчиви вериги на доставки, несвързани с 
обезлесяване, за продуктите, предлагани на пазара на ЕС; отново изразява 
подкрепата си за преустановяване на износа на ресурси от отпадъци от ЕС, за 
засилена кръгова икономика в световен мащаб и за въвеждане на световна забрана 
на използването на пластмаса за еднократна употреба; подчертава също така, че 
постигането на нашите цели в областта на климата не следва никога да бъде за 
сметка на биологичното разнообразие; счита, че в политиката в областта на 
биоенергията са необходими строги екологични и социални критерии, за да се 
предотврати заграбването на земи и обезлесяването; призовава Съюза и 
държавите членки да подкрепят на следващата сесия на Общото събрание на ООН 
признаването на световно равнище на правото на здравословна околна среда;
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11. подчертава, че изменението на климата и влошаването на състоянието на 
околната среда все повече си взаимодействат с факторите, предизвикващи потоци 
от бежанци, тъй като групи от населението са принудени да напускат своите 
домове поради последиците от изменението на климата и природни бедствия; 
посочва, че поради изменението на климата и загубата на биологично 
разнообразие такива кризи може да зачестят през идващите десетилетия; посочва, 
че големите източници на емисии на CO2, като ЕС, имат морален дълг да 
помогнат на развиващите се страни да се адаптират към изменението на климата и 
следва да намалят собствените си емисии; подчертава, че недостатъчният 
капацитет за адаптация може да доведе до въоръжени конфликти, недостиг на 
храни, природни бедствия и разселване и принудителна миграция в резултат на 
изменението на климата; припомня също така, че именно най-уязвимото 
население в развиващите се страни е най-вероятно да бъде принудено да мигрира; 
изразява подкрепата си за работната група по въпросите на разселването на 
Варшавския международен механизъм и я призовава да засили дейността си и да 
осигури по-приобщаващ подход към най-слаборазвитите държави и развиващите 
се малки островни държави; настоятелно приканва ЕС и държавите членки да 
призоват за изготвяне на специален доклад на Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) относно предизвиканото от изменението на климата 
разселване и призовава за поставяне на по-силен акцент върху предизвиканото от 
изменението на климата разселване на бъдещите конференции на страните по 
РКООНИК;

12. подчертава, че стратегиите за адаптация следва също така да насърчават 
екологични и основани на природата решения и да повишават степента на 
независимост, за да се осигурят по-добри условия на живот, включително 
устойчиво и местно селско стопанство, устойчиво управление на водите, енергия 
от възобновяеми източници и др., в съответствие с целите за устойчиво развитие; 
счита, че в този контекст следва да се обърне специално внимание на островите, 
където населението е най-уязвимо спрямо изменението на климата, за да се 
укрепи тяхната устойчивост и опазването на техните екосистеми; подчертава 
също така необходимостта от по-добро разбиране на потенциалната цена на 
бездействието и на ефективността и пригодността на мерките за адаптация, по-
специално при наличието на уязвими групи, общности и екосистеми; подчертава, 
че не съществува универсална глобално приложима система за наблюдение и 
оценка на адаптацията към изменението на климата, включително на неговата 
ефективност; призовава поради това Комисията и държавите членки да увеличат 
усилията си за подпомагане на развиващите се страни в създаването на 
подходящи национални системи за наблюдение и оценка, които да позволяват 
непрекъснато измерване на напредъка в областта на адаптацията;

13. приветства историческото решение на Комитета на ООН по правата на човека по 
делото Teitiota/Нова Зеландия, с което се признава, че хората, бягащи от природни 
и свързани с климата бедствия, имат правомерно основание да търсят 
международна закрила съгласно Международния пакт за граждански и 
политически права; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 
вземат предвид това решение и да предприемат всички необходими мерки за 
гарантиране на пълна защита на разселените по екологични причини лица 
съгласно правото на ЕС и да предоставят подходящо убежище на климатичните 
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бежанци;

14. изразява дълбоката си загриженост от сериозната загуба на биологично 
разнообразие и въздействието ѝ върху равнищата на устойчивост; повтаря 
призива си за правно обвързващо международно споразумение за глобална рамка 
за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. и настоява, че то следва по-
специално да включва и да е от полза за уязвимите групи от населението; 
подкрепя позицията, изразена в доклада за глобална оценка относно 
биологичното разнообразие и екосистемните услуги, изготвен от 
Междуправителствената научно-политическа платформа за биологично 
разнообразие и екосистемни услуги (IPBES), че износът на растителни култури, 
обезлесяването и трансфера на ресурси от развиващите се страни са допринесли 
за влошаването на състоянието на природата, докато във внасящите развити и 
бързо развиващи се страни често се наблюдава намаляване на деградацията на 
природата на национално равнище; призовава ЕС, в контекста на външното 
измерение на стратегията за биологичното разнообразие, да обръща специално 
внимание на развиващите се страни и тяхното население, тъй като те са територии 
с голямо биологично разнообразие; призовава Комисията и държавите членки да 
засилят действията и полезните взаимодействия в програмите в областта на 
климата и биологичното разнообразие в съответствие с Европейския зелен пакт;

15. припомня, че отрицателните последици от изменението на климата подкопават 
перспективите за развитие на засегнатата страна и задълбочават вече 
съществуващите неравенства, като неравнопоставеността между половете; 
подчертава по-неблагоприятното въздействие на изменението на климата върху 
по-уязвимите хора, като жените и момичетата, и че 80% от разселените поради 
изменението на климата са жени; приветства ангажиментите, поети от заместник-
председателя Тимерманс, за поправяне на неравенствата между половете, 
утежнени от изменението на климата; настоятелно призовава Комисията да 
интегрира принципа на равенство между половете и на справедливост в областта 
на климата при изготвянето и прилагането на всички политики на ЕС, оказващи 
въздействие върху положението на жените и момичетата и да насърчава 
участието на жените от коренното население, защитниците на правата на жените 
и всички маргинализирани основани на пола общности в рамките на РКООНИК; 
призовава всички страни по Парижкото споразумение да прилагат в пълна степен 
петгодишната разширена работна програма от Лима относно равенството между 
половете и Плана за действие за равенство между половете; отбелязва със 
загриженост високата смъртност сред жените при бедствени ситуации; 
подчертава необходимостта от насърчаването на мерки за подобряване на 
позициите и пълноценното участие на жените в борбата с изменението на климата 
на обществено и правителствено равнище (вземане на решения);

16. припомня, че коренното население участва активно в опазването на околната 
среда; припомня, че в специалния доклад на Междуправителствения комитет по 
изменение на климата относно изменението на климата и земята се признава 
ключовата роля на коренното население и местните общности в управлението и 
опазването на земите и горите на Земята и за предотвратяването на изменението 
на климата и че укрепването на техните права е изключително важно за 
намирането на решение на свързаната с климата криза; припомня също така 
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заключението в доклада на IPBES за глобална оценка, че по принцип природната 
среда деградира по-бавно в земите на коренното население, отколкото 
другаде; подчертава взаимната зависимост между климата, икономиката и 
обществото и по-специално преките последици от изменението на климата за 
общностите на коренното население и острата екзистенциална заплаха, пред 
която са изправени много от тях; призовава за по-голяма международна подкрепа 
за колективните права на коренното население върху земи, територии и ресурси, 
които биха допринесли за ограничаване на глобалното затопляне и загубата на 
биологично разнообразие, тъй като териториите на 370-те милионното коренно 
население по света съставляват 24% от земите по света и съдържат 80% от 
световното биологично разнообразие; счита, че това ще допринесе и за борбата с 
влошаването на състоянието на екосистемите, осигурявайки поминъка на 
коренното население и допринасяйки за повече справедливост в тези усилия; 
припомня в този контекст значението на приобщаващите системи за социална 
закрила в отговора на бъдещи климатични сътресения и призовава ЕС и неговите 
държави членки да насърчават създаването на достойни работни места като част 
от свързаната с климата официална помощ за развитие, за да се спомогне за 
повишаване на устойчивостта на всички групи от населението спрямо 
изменението на климата; настоятелно приканва всички държави членки да 
ратифицират незабавно Конвенцията относно коренното население и племенните 
народи на МОТ от 1989 г. (Конвенция № 169 на МОТ);

17. изразява дълбоката си загриженост от все по-опасното положение на защитниците 
на екологичните права, особено в развиващите се страни, и културата на 
безнаказаност, особено по отношение на престъпления и заплахи срещу най-
маргинализираните и най-уязвимите; осъжда всякакви опити за дерегулиране на 
мерките за опазване на околната среда и защита на правата на човека в контекста 
на пандемията от COVID-19 и други кризи; изразява също така дълбоката си 
загриженост относно положението на защитниците на околната среда и на 
сигнализиращите за нередности лица в целия свят; припомня, че всеки следва да 
има достъп до упражняване на правата на човека, опазване на околната среда и 
устойчиво развитие, както и че никой не следва да бъде санкциониран, 
преследван или подложен на тормоз заради участието си в дейности за опазване 
на околната среда; призовава Комисията да подкрепя защитниците на околната 
среда в целия свят;

18. подчертава, че изменението на климата засяга сериозно производството на храни 
и продоволствената сигурност в развиващите се страни и има особено 
неблагоприятен ефект в най-уязвимите държави; призовава за подкрепа на 
устойчиви практики на земеползване в селскостопанския сектор за справяне с 
рисковете, свързани с климата, които засягат продоволствената сигурност, както и 
за осигуряване на по-добро опазване на околната среда; отново заявява, че 
бъдещата Обща селскостопанска политика следва да бъде изцяло в съответствие с 
нарасналите амбиции на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие и 
следва да отчита целта за намаляване на глобалния отпечатък на Съюза, 
включително намаляване на неустойчивото използване на земя и прекратяване на 
заграбването на земи в трети държави;

19. подчертава значението на по-доброто информиране за рисковете, свързани с 
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климата и бедствията, както и за възможностите за адаптация на уязвимото 
население; припомня важната роля на недържавните участници и местните органи 
в изграждането на местна устойчивост.
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