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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещите комисии по бюджети и по икономически и парични въпроси да включат в 
предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията относно Плана за инвестиции за устойчива 
Европа (COM(2020)0021), което цели да допринесе за справедлив и добре 
управляван преход към издръжливо и устойчиво общество; подчертава, че и 
публичното, и частното устойчиво финансиране ще играят ключова роля за Съюза 
и държавите членки за постигане на целите на Европейския зелен пакт, 
включително преразгледаните цели за 2030 г. и 2050 г. в областта на климата, 
енергетиката и биологичното разнообразие, както и за да бъдат изпълнени 
ангажиментите на Съюза съгласно Парижкото споразумение, Конвенцията за 
биологичното разнообразие и целите за устойчиво развитие (ЦУР), въз основа на 
най-добрите налични научни данни; счита, че е от съществено значение 
инвестиционният план да дава възможност за допълнителни инвестиции с 
действителна добавена стойност, да създава екологосъобразни работни места и да 
улеснява пазарното финансиране;

2. отбелязва преработеното предложение за следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР), в чийто център се намира Европейският зелен пакт; очаква 
съизмеримо със зеления преход увеличение към икономика, която е неутрална по 
отношение на климата, социално и екологично устойчива, балансирана по 
отношение на половете и приобщаваща, а целите да бъдат определени от 
Законодателния акт за климата; счита, че новата МФР следва да предостави 
достатъчно средства за насърчаването на онези политики, които допринасят за 
постигането на целите в областта на климата и околната среда и на ЦУР;

3. отбелязва, че финансирането на Европейския зелен пакт би могло да бъде 
допълнено с набор от нови собствени ресурси на ЕС; предлага всяко бъдещо 
въвеждане на нови собствени ресурси на ЕС да може да бъде насочено, наред с 
другото, към финансирането на мерки за смекчаване на изменението на климата и 
адаптиране към него, както и към постигане на краткосрочните и дългосрочните 
цели на Съюза в областта на климата, енергетиката и околната среда, както са 
определени в Европейския зелен пакт и поетите ангажименти по силата на 
Парижкото споразумение; призовава Комисията да направи оценка на 
възможните нови финансови ресурси за прехода, които да са устойчиви както от 
екологична, така и от социална гледна точка;

4. подчертава необходимостта от определяне на приоритети сред разходите в МФР;

5. подчертава значението на засиления икономически растеж за улесняване на 
необходимите инвестиции за преход на икономиката;

6. призовава Комисията да представи амбициозно предложение за преразглеждане 
на различните суми, отпуснати за Плана за инвестиции за устойчива Европа и 
неговата стратегия за устойчиви инвестиции, за да се вземат предвид нуждите от 
инвестиции за адаптиране към изменението на климата или за други екологични 
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предизвикателства, например биологичното разнообразие, и да се разгледат 
необходимите публични инвестиции за справяне със социалните разходи за 
прехода и разходите, свързани с бездействието;

7. подчертава, че намаляването на нашето въздействие върху дивата флора и фауна 
и опазването и възстановяването на биологичното разнообразие биха могли да ни 
помогнат да предотвратим появата на ново зоонозно заболяване като COVID-19; 
счита, че за да се засили устойчивостта на нашите общества, Съюзът и държавите 
членки следва значително да увеличат публичното финансиране за природата и да 
осигурят планове и мерки за възстановяване и устойчивост, които са предмет на 
амбициозен тест за „ненанасяне на вреди“;

8. ангажира се за справедливо, равнопоставено и устойчиво възстановяване от 
кризата с коронавируса, което гарантира, че парите на данъкоплатците ефективно 
се инвестират в бъдещето, а не в миналото; ангажира се с възстановяване, което 
обуславя фискалната експанзия със стимулиране на прехода към устойчива и 
кръгова икономика и по-устойчиви общества и екосистеми; това възстановяване 
гарантира, че принципът на Европейския зелен пакт за „ненанасяне на вреди“ се 
прилага за всички планове за възстановяване, използва публични и частни 
средства за устойчиви и съобразени с изменението на климата и биологичното 
разнообразие сектори и проекти и стимулира допълнителни инвестиции, без да се 
отделят парични средства за сектори с високи емисии и като се дава приоритет на 
основани на природата решения; по този начин се създават екологосъобразни 
работни места и се подобрява всеобщото благосъстояние в рамките на планетата; 
ангажира се с възстановяване, което включва във финансовата система 
климатични рискове и възможности и други екологични показатели, както и 
всички аспекти на разработването на обществени политики и инфраструктура; то 
категорично изключва всяка пряка или непряка подкрепа за изкопаеми горива в 
рамките на плана за възстановяване и прилага принципа „замърсителят плаща“; 
призовава държавите членки до 30 юни 2021 г. да изготвят национални стратегии, 
които се ангажират с постепенното премахване на подкрепата за изкопаемите 
горива, включително непреките субсидии и механизмите за осигуряване на 
капацитет; подчертава, че зеленият преход трябва да бъде социално устойчив и да 
не задълбочава проблемите с енергийната и горивната бедност; счита, че 
разходите за повишаване на енергийната ефективност не следва да се поемат от 
домакинствата с ниски доходи;

9. подчертава, че са необходими значителни публични и частни инвестиции, за да 
може Съюзът да тръгне твърдо по пътя към неутралност по отношение на климата 
и към устойчиво, социално справедливо и трайно възстановяване от пандемията 
от COVID-19; призовава Комисията да публикува, най-късно до края на 
настоящата година, насоки за устойчивост на климата за всички средства, които 
ще бъдат набрани по линия на Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване и насочени по програмите на ЕС; призовава Комисията да прилага 
към подкрепата, предоставяна на трети държави като част от възстановяването от 
пандемията от COVID-19, същите принципи като към плановете за 
възстановяване в ЕС;

10. припомня съобщението на Комисията относно „План за възстановяване на 
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Европа“ (COM (2020) 0456), което подкрепя амбициозен екологичен преход към 
неутрална по отношение на климата икономика чрез финансиране по 
Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, подчертава, че първият 
план за възстановяване трябва да бъде в съответствие с Парижкото споразумение, 
и затова призовава Комисията да гарантира, че публичните инвестиции, 
направени чрез Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, спазват 
принципа за „ненанасяне на вреди“, че свързаните с климата инвестициите са в 
съответствие с Регламента относно таксономията на ЕС и че националните 
планове за възстановяване са приведени в съответствие с националните планове в 
областта на енергетиката и климата (НПЕК);

11. подчертава, че науката е доказала взаимовръзката между кризите в областта на 
здравеопазването, околната среда и климата, по-специално във връзка с 
последиците от изменението на климата и загубата на биологично разнообразие и 
екосистеми; припомня, че здравните и санитарните кризи като пандемията от 
COVID-19 изискват от ЕС, в качеството му на фактор от световно значение, да 
прилага глобална стратегия, целяща такива събития да не водят до климатични 
смущения като екстремни метеорологични явления, чрез разглеждане на 
причините за тези кризи и насърчаване на интегриран подход за изпълнение на 
ЦУР; поради това призовава ЕС да увеличи, като част от механизмите за 
финансиране в Зеления пакт, инвестициите в политики за управление на риска, 
опазване, смекчаване и адаптация;

12. настоява, че за всички инвестиции и финансиране, които получават подкрепа от 
ЕС, следва да се прилагат Парижкото споразумение и Регламентът на ЕС относно 
таксономията с всеобхватни показатели за устойчивост, включително принципа за 
„ненанасяне на значителни вреди“;

13. припомня, че съгласно Регламента относно таксономията до края на 2020 г. 
Комисията трябва да приеме делегиран акт, съдържащ технически критерии за 
проверка на дейностите, които значително допринасят за смекчаване на 
последиците от изменението на климата или за адаптиране към него; призовава 
Комисията да оповести кои части от разходите на Съюза съответстват на 
таксономията на ЕС и на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, 
включително на неговото социално измерение; призовава Комисията до 21 юни 
2021 г. да приеме актуализирана методология за проследяване с цел наблюдение и 
отчитане на тенденциите относно капиталовите потоци към устойчиви 
инвестиции съгласно таксономията на ЕС;

14. призовава Комисията да оцени и идентифицира дейностите, които значително 
вредят на устойчивостта на околната среда, в съответствие с член 26, параграф 2, 
буква а) от Регламент (ЕС) 2020/852 и съгласно препоръките на Европейската 
централна банка и на Мрежата на централните банки и регулаторите за 
екологизиране на финансовата система;

15. настоява принципът на Европейския зелен пакт за „ненанасяне на вреди“ да се 
прилага за всички планове за възстановяване;

16. припомня, че инвестициите в рамките на Механизма за възстановяване и 
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устойчивост трябва да зачитат принципа за „ненанасяне на вреди“; подчертава, че 
свързаните с климата инвестиции следва да бъдат в съответствие с таксономията 
на ЕС и че националните планове за възстановяване следва да бъдат приведени в 
съответствие с НПЕК;

17. призовава Комисията да гарантира, че новата МФР не подпомага или инвестира в 
дейности, които биха довели до зависимост от активи, които са вредни за целите 
на Съюза в областта на климата и околната среда, като се има предвид жизненият 
цикъл на активите;

18. повтаря своето изискване най-малко 40% от всички инвестиции по програмата 
InvestEU да допринасят за целите в областта на климата и околната среда, като 
същевременно всички допустими инвестиции по програмата InvestEU следва да 
бъдат в съответствие с Парижкото споразумение, включително с целта за 1,5 C по 
отношение на температурата, както и с принципа на таксономията на ЕС за 
„ненанасяне на значителни вреди“; счита, че недостигът на средства за 
екологосъобразно финансиране може да бъде преодолян;

19. настоява да не бъде допустим за финансиране от програмата InvestEU никакъв 
проект, който не отговаря на целите на Съюза в областта на климата и околната 
среда, по-специално целта за ограничаване на повишаването на световната 
температура до 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период;

20. подчертава ключовата роля на подобряването на енергийната ефективност на 
сградите, за да се даде възможност за преход към неутрално по отношение на 
въглеродните емисии общество; подчертава, че е необходим значителен обем 
инвестиции за саниране на енергоемките сгради, с цел да се повиши тяхната 
енергийна ефективност и по този начин да се сведе до минимум техният 
отпечатък върху климата и околната среда; във връзка с това подчертава, че 
Планът за инвестиции за устойчива Европа следва да мобилизира инвестициите, 
необходими за масирана вълна на саниране;

21. припомня, че управлението, опазването, адаптирането и възстановяването на 
морските и крайбрежните екосистеми и на биологичното разнообразие са от 
съществено значение за справяне с изменението на климата и за постигане на 
неутралност по отношение на климата, както и че в тази област са необходими 
големи инвестиции; подчертава, че една устойчива синя икономика, включително 
устойчивото рибарство, енергията от морски възобновяеми източници, чистият 
морски транспорт и устойчивият туризъм, играе важна роля в прехода към по-
устойчиви територии и общество; поради това призовава ЕС да вземе надлежно 
предвид този стратегически сектор в своя План за инвестиции за устойчива 
Европа;

22. приветства предложеното увеличение на Фонда за справедлив преход; 
подчертава, че съгласно Плана за инвестиции за устойчива Европа Механизмът за 
справедлив преход ще ръководи усилията на Съюза за реализиране на 
икономическите и социалните възможности на прехода към неутралност по 
отношение на климата в енергоемките региони и сектори на ЕС;

23. призовава Комисията да гарантира, че плановете за териториален преход 
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изключват всякакви инвестиции, които не се определят като устойчиви съгласно 
таксономията на ЕС и принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, както и да 
набележи конкретни етапи и срокове за постигане на неутралност по отношение 
на климата най-късно до 2050 г.;

24. отбелязва, че дори при амбициозно финансиране наличните средства не са 
неограничени; във връзка с това призовава Комисията във всички инструменти за 
финансиране на Плана за инвестиции за устойчива Европа да установи стабилна 
рамка за засилено наблюдение, проверка, сравнителен анализ и докладване на 
разходите, свързани с климата и околната среда, така че да се гарантира 
ефективността на отпуснатите средства и това, че ЕС е на прав път към 
изпълнение на своите ангажименти; настоятелно призовава Комисията да 
представи предложение, по целесъобразност, за определяне на обвързваща 
хармонизирана методология за прозрачно и надеждно отчитане на разходите, 
свързани с климата и биологичното разнообразие, по линия на бъдещата МФР; 
призовава Комисията до края на 2024 г. да извърши оценка на разходите в 
областта на климата и околната среда, направени в рамките на Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване и на МФР на Съюза, за да установи 
потенциалните липси на екологосъобразно финансиране; приканва Европейската 
сметна палата да извършва редовен одит на изпълнението на определената от 
Комисията цел за разходи по отношение на климата в следващата МФР;

25. призовава Комисията да направи оценка на възможностите за разширяване на 
използването на таксономията на ЕС за проследяване на разходите във връзка с 
климата и околната среда във всяко публично финансиране на ЕС, включително 
новата МФР, InvestEU, Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, 
Инструмента за подкрепа на платежоспособността, Механизма за възстановяване 
и устойчивост и фондовете на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

26. приканва Комисията да представи предложение за разширяване на използването 
на таксономията на ЕС за публичния сектор и да определи критерии за 
екологосъобразни и устойчиви обществени поръчки за държавите членки с цел 
свеждане до минимум на техния екологичен отпечатък и разработване на 
интегрирани стандарти за докладване и отчитане, за да се интегрират 
показателите за устойчивост и таксономията на ЕС, както и подходящ механизъм 
за проверка и одит;

27. призовава Комисията при необходимост да преразгледа правилата за държавната 
помощ, включително временната рамка, въведена като отговор на извънредното 
положение във връзка с COVID-19, за да се даде възможност за по-голяма 
обществена подкрепа за Европейския зелен пакт и да се гарантира, че подкрепата 
за държавната помощ зависи от изпълнението на целите на Съюза в областта на 
климата и околната среда; отбелязва, че всяко преразглеждане на правилата за 
държавната помощ следва да бъде внимателно разработено, за да се избегнат във 
всяко бъдещо преразглеждане нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар и 
да се осигурят неговата цялост и равни условия на конкуренция между държавите 
членки;

28. призовава Комисията, когато одобрява искане за държавна помощ от държава 
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членка в съответствие с член 108 от ДФЕС, да включва в решението си 
разпоредби, че бенефициерите от сектори с висока въглеродна интензивност 
трябва да приемат цели в областта на климата и карти за екологичен преход и да 
демонстрират съответствието на своя бизнес модел и дейности с целите, 
определени в глава 2 от Регламент (ЕС) 2018/1999;

29. отбелязва, че приспособяването към изменението на климата все още не е оценено 
и включено в данните за климата в МФР; призовава Комисията да изисква от 
бенефициерите на нейните финансови инструменти от сектори с високи емисии, 
включително подкрепяни от ЕИБ проекти, да извършат стрес тест за адаптиране 
към изменението на климата; посочва, че бенефициерите, които не издържат теста 
за адаптиране към изменението на климата, не са допустими в рамките на 
финансовите инструменти на Съюза; подчертава, че Комисията следва да 
предостави насоки на бенефициерите въз основа на стратегията на ЕС за 
адаптиране към изменението на климата и на данните на Европейската агенция за 
околната среда относно това как един инвестиционен проект да се приведе в 
съответствие с изискванията за адаптиране към изменението на климата; 
подчертава необходимостта в подобни насоки да се използват по подходящ начин 
критериите, установени с Регламент (ЕС) 2020/852;

30. призовава Комисията да разшири процеса на европейския семестър, като допълни 
настоящия подход, основан на фискална и бюджетна дисциплина, с дисциплина 
по отношение на климата и околната среда, без да се размива същността на 
Семестъра; поради това призовава Комисията да разработи нов показател за 
климата, подобен на икономическите показатели, за да оценява несъответствието 
между структурата на бюджетите на държавите членки и един съобразен с 
Парижкото споразумение сценарий за всеки от националните бюджети; 
подчертава необходимостта този показател да предоставя на държавите членки 
указание относно тяхната траектория на температурата в рамките на Парижкото 
споразумение и по този начин да се даде възможност на европейския семестър да 
предоставя препоръки за намаляването на техния климатичен дълг;

31. подчертава, че съображенията и рисковете, свързани с околната среда, могат да 
бъдат включени в годишните бюджети и средносрочните планове на държавите 
членки чрез показатели за сравняване на практиките им за екологосъобразно 
бюджетиране; призовава Комисията да улесни обмена на най-добри практики 
между държавите членки относно ролята на публичните инвестиции за 
реализиране на Европейския зелен пакт;

32. подчертава необходимостта от премахване на пречките пред публичните 
инвестиции в полза на прехода към неутрална по отношение на въглеродните 
емисии икономика; припомня подкрепата си за особено третиране на публичните 
инвестиции, които съответстват на таксономията; приветства ангажимента на 
Комисията за преразглеждане на действащите правила на Пакта за стабилност и 
растеж, като се вземат предвид препоръките на Европейския фискален съвет; 
подчертава, че може да бъде необходима допълнителна гъвкавост в рамките на 
Пакта за стабилност и растеж, за да се даде възможност за инвестиции за 
смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него и за подкрепа на 
държавите членки в екологичния преход към неутралност по отношение на 
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климата по справедлив и приобщаващ начин;

33. счита, че бъдещата обновена стратегия на ЕС за финансиране за устойчиво 
развитие е значителна възможност за ускоряване на прехода към по-устойчиви 
инвестиции на дребно; поради това призовава Комисията да предложи 
необходимите законодателни мерки, които да стимулират гражданите да 
инвестират във финансиране за устойчиво развитие въз основа на критериите, 
установени в Регламент (ЕС) 2020/852 от 18 юни 2020 за създаване на рамка за 
улесняване на устойчивите инвестиции1;

34. призовава Комисията да реформира Директивата относно оповестяването на 
нефинансова информация, като взема предвид по-специално положението на 
МСП, за да гарантира, че всички съответни дружества, извършващи дейност в 
сектори с висока въглеродна интензивност, докладват и публикуват своите цели 
за намаляване на въглеродните си емисии, за да се постигне съответствие с 
Парижкото споразумение; призовава Комисията да гарантира, че рисковете, 
въздействията и зависимостите, свързани с биологичното разнообразие, ще бъдат 
интегрирани в съответното законодателство на ЕС, включително Директивата 
относно оповестяването на нефинансова информация, делегираните актове по 
Регламента относно оповестяването на информация и другото приложимо 
корпоративно и финансово законодателство;

35. призовава Комисията да гарантира, че всички бъдещи облигации на ЕС, 
обезпечени с вземания, се издават в съответствие със стандарта на ЕС за „зелени“ 
облигации, таксономията на ЕС и принципа за „ненанасяне на значителни вреди“;

36. призовава за засилване на ролята на ЕИБ и на Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ) при финансирането на прехода; подчертава, че следва да се обърне 
специално внимание на критериите за съобразяване с климата, околната среда и 
социалната сигурност, от които се ръководят устойчивите инвестиции на ЕИБ и 
ЕИФ, въз основа на принципа за „ненанасяне на вреди“; приветства новата 
политика на ЕИБ за кредитиране в енергетиката и призовава институцията да 
разработи като част от своята „Пътна карта на банките за климата за периода 2021 
– 2025 г.“ ясна и прозрачна методология, която използва таксономията, за да се 
гарантира, че всички финансирани проекти ще отговарят на целта на Парижкото 
споразумение за 1,5°C по отношение на температурата, в съответствие с прехода 
към неутрална по отношение на климата икономика и принципа за „ненанасяне на 
вреди“, що се отнася до биологичното разнообразие и екосистемите; очаква 
оставащите 50% от портфейла на ЕИБ да бъдат съобразени с принципа за 
„ненанасяне на вреди“;

37. припомня, че в съответствие със своя мандат икономическите политики на ЕЦБ 
следва да допринасят за постигането на целите на Съюза, посочени в член 3 от 
Договора за Европейския съюз; поради това призовава ЕЦБ да продължи с 
прегледа на стратегията си за парична политика, за да спре във възможно най-
кратък срок финансирането на икономически дейности, които причиняват вреди 

1 Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на 
рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).
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на екологичните или социалните цели; призовава ЕЦБ да прецени как да включи 
критерии за устойчивост в своята рамка за обезпечения, в купуването на активи и 
в целевите си операции по рефинансиране, като същевременно направи оценка на 
начините за насочване на кредитирането към инвестиции в енергийния преход, за 
да възникне след възстановяването от COVID-19 една устойчива икономика; 
припомня ангажимента на ЕЦБ да използва таксономията на ЕС за тези действия, 
когато е уместно;

38. призовава Европейските надзорни органи (ЕНО) заедно с националните 
компетентни органи (НКО) да пристъпят бързо към провеждане на ежегодни 
климатични стрес тестове във финансовите институции, върху които упражняват 
надзор, както се обсъжда понастоящем по-специално в рамките на мрежата на 
централните банки и регулаторите за екологизиране на финансовата система 
(МЕФС), за да разберат къде и в каква степен финансовите рискове, свързани с 
климата, са част от портфейлите на съответните финансови институции на ЕС;

39. призовава Комисията значително да увеличи финансирането за техническа помощ 
в Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и в 
други подходящи фондове, за да гарантира, че техническата помощ достига 1% от 
общата сума, която трябва да бъде изразходвана; призовава Комисията да 
съсредоточи техническата помощ върху проекти и сектори с най-висока добавена 
стойност от гледна точка на екологията, обществото и устойчивостта, по-
специално основани на природата решения, които могат да донесат ползи 
едновременно за смекчаването на последиците от изменението на климата, 
адаптирането към това изменение и биологичното разнообразие.
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