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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава значението на политиката на сближаване, кохезионните средства и 
регионалните екологични стратегии в борбата срещу изменението на климата и 
изпълнението на нашите ангажименти по линия на Парижкото споразумение; 
подчертава, че като основна инвестиционна политика на Съюза и един от 
главните източници на подкрепа за много държави членки политиката на 
сближаване следва да бъде в пълно съответствие с целите на Съюза в областта на 
климата и околната среда, и по-специално да гарантира, че всички проекти, 
финансирани от ЕС, следва да спазват принципа за ненанасяне на значителна 
вреда, както е посочено в Регламента за таксономията; приветства цел № 2 на 
политиките (ЦП2) на предложения нов регламент за общоприложимите 
разпоредби, както е посочено в член 4, параграф 1, буква б) от него, който има за 
цел да установи „по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в 
преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и 
справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 
смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към 
него и превенция и управление на риска“;

2. призовава за създаването на амбициозни политики в областта на околната среда, 
климата и развитието на регионално равнище, които ще се основават на 
Програмата до 2030 г., Европейския зелен пакт, стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие за 2030 г. и рамката в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г.; счита, че политиката на сближаване и в частност цел 2 
следва да допринесат в пълна степен за по-амбициозната цел на Съюза в областта 
на климата за 2030 г. и целта за постигане на нулеви нетни емисии на парникови 
газове възможно най-рано и най-късно до 2050 г., както е посочено в позицията на 
Парламента относно Европейския законодателен акт за климата; подчертава 
значението на средствата по линия на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) за постигане на целта от 30% нови инвестиции за разходи, 
свързани с климата, и 10% за разходи, свързани с биологичното разнообразие, и 
неговата роля в следващата многогодишна финансова рамка (МФР), както и 
инструментите на фонда за възстановяване; припомня своята позиция, че най-
малко 35% от средствата по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
40% от Кохезионния фонд следва да подкрепят целите на Съюза в областта на 
климата; отбелязва, че споразумението на Европейския съвет за принос на поне 
30% от ЕФРР към целта на политиката „по-зелена Европа“ е важна стъпка; 
насърчава Комисията да установи общи показатели за крайните продукти и за 
вложените ресурси, за да се гарантира, че проектите постигат целите на ЕС в 
областта на климата при прилагане на критериите, определени в Регламента за 
таксономията, където е приложимо; подчертава, че преходът към устойчива и 
неутрална по отношение на климата икономика не трябва да пренебрегва никого и 
трябва да бъде постигнат чрез мерки, които правят икономическите дейности 
съвместими с опазването на околната среда и създават висококачествена заетост в 
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дългосрочен план;

3. подчертава ролята, която може да играе политиката на сближаване, наред с 
другото, за постигането на напредък към двойния цифров и зелен преход към по-
кръгова, неутрална по отношение на климата, екологично устойчива, енергийно- 
и ресурсно ефективна икономика, която предлага устойчиви решения за 
намаляване на отпадъците, управление на водите, енергийна ефективност, 
саниране на сградите, развитие на производството на енергия от възобновяеми 
източници, намаляване на емисиите, преход към мобилност с нулеви емисии и 
предотвратяване на загубата на биологично разнообразие и влошаването на 
състоянието на екосистемите; призовава политиката на сближаване от следващо 
поколение да бъде устойчива на изменението на климата и счита, че нито една 
програма, която има отрицателно въздействие върху усилията за постигане на 
целите на ЕС в областта на климата, не следва да бъде финансирана и подкрепяна 
в рамките на политиката на сближаване; приветства въвеждането на инструмент 
за устойчивост на изменението на климата в политиката на сближаване за периода 
2021 – 2027 г.;

4. подчертава стратегическата роля на енергията от възобновяеми източници, на 
устойчивата и децентрализирана енергетика за развитието на териториите и 
техните предприятия, по-специално МСП; подчертава потенциала на енергията от 
възобновяеми източници на периферните и най-отдалечените региони, свързан с 
техните географски и климатични характеристики; подчертава ролята на 
политиката на сближаване за подобряване на използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и за наличието на чисти енергийни 
източници, като по-специално се подкрепя разгръщането на алтернативни 
енергийни източници, като например „чист водород“;

5. настоява за създаването на балансирано, устойчиво и приобщаващо развитие на 
Съюза чрез политиката на сближаване, което да отчита особеностите и 
потребностите на всички държави членки, техните региони и техните граждани; 
призовава политиката на сближаване, в координация с други политики на ЕС и в 
сътрудничество с националните или регионалните органи за гражданска защита, 
да играе по-голяма роля в подкрепата на усилията за предотвратяване на риска с 
цел адаптиране към настоящите и бъдещите последици от изменението на 
климата, като се обръща специално внимание на най-уязвимите райони, като 
например островите, крайбрежните райони и най-отдалечените региони , които 
създават допълнителни трудности поради географското си местоположение, чрез 
екосистемни подходи, чрез разработване на нова инфраструктура или 
модернизиране на съществуващата инфраструктура и чрез приемането на мерки 
за устойчивост при бедствия на регионално и местно равнище, като 
същевременно изцяло се вземат под внимание и се допринася за целите, свързани 
с биологичното разнообразие; призовава за създаването на ефективни механизми 
за регионално и междурегионално сътрудничество в областта на 
предотвратяването на природни бедствия, т.е. капацитет за реакция, управление и 
взаимопомощ в случай на бедствия; призовава за стрес тестове за адаптиране към 
изменението на климата за финансираните от ЕС проекти, които се считат за 
особено уязвими по отношение на последиците от изменението на климата;
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6. признава ключовата роля на регионалните власти за успешното управление на 
политиките в областта на околната среда и развитието; признава значението на 
секторните инициативи, ориентирани към местните условия, за постигането на 
социална и екологична устойчивост и издръжливост на всички места чрез 
специални съчетания от политики и насърчава използването на инструменти, като 
например ръководени от общностите проекти за местно развитие и интегрирани 
териториални инструменти (ИТИ), за да се насърчава многостепенното 
управление на инициативите за борба с изменението на климата; подчертава, че 
специално изготвеното разпределение на средствата за мерки, адаптирани на 
местно и регионално равнище, не само ще окаже силно въздействие върху 
икономиката, но също така ще има мобилизиращ ефект върху участието на 
общността в структурите на участие; насърчава публично-частните партньорства 
и по-нататъшното съчетаване на европейските структурни и инвестиционни 
(ЕСИ) фондове с други програми, като например „Хоризонт Европа“, с цел 
разработване на новаторски решения за борба с изменението на климата и за 
създаване на по-издръжлива и устойчива европейска икономика; призовава 
Комисията и управляващите органи да опростят процедурите, свързани с 
политиката на сближаване, за да гарантират, че участниците от частния сектор, и 
особено МСП, могат да имат достъп до финансиране от ЕС по линия на 
политиката на сближаване; в този контекст припомня и приветства амбицията на 
Комисията за стартиране на Европейския пакт за климата;

7. подчертава предложението на Комисията, съдържащо се в стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2030 г., градовете с население поне 20 000 жители 
да подготвят планове за екологизиране на градовете с цел създаване на 
съдържащи биологично разнообразие и достъпни градски гори, паркове и 
градини, градски стопанства, зелени покриви и стени и улици с дървета; отново 
подчертава положителното въздействие на подобна мярка върху градския 
микроклимат и върху здравето, по-специално за уязвимите групи; поощрява това 
действие и призовава за мобилизиране на политически, регулаторни и финансови 
инструменти за неговото прилагане;

8. припомня значението на включването на местните и регионалните власти в 
изготвянето на националните планове в областта на енергетиката и климата и на 
плановете за териториален справедлив преход за изпълнение на приоритетите на 
ЕС в областта на климата и енергетиката, изпълнението на международните 
ангажименти по Парижкото споразумение и отчитането на социалните аспекти на 
прехода; подчертава ролята на местните и регионалните власти (МРВ) и на 
заинтересованите участници от частния сектор, като например МСП, за 
смекчаването на последиците от изменението на климата и за приспособяването 
към тях; призовава Комисията да засили ефективното многостепенно управление 
в планирането и изпълнението на действията, като гарантира структуриран диалог 
с МРВ, и да осигури привеждането в съответствие и взаимното допълване на 
плановете и мерките за действие в областта на климата и енергетиката на всички 
равнища на управление, да се подобри координацията между държавите членки и 
прозрачността относно действията, свързани с климата и енергетиката, както и да 
наблюдава техния напредък в справянето с изменението на климата и да 
предоставя технически насоки и подкрепа за мобилизирането на средства и 
изграждането на капацитет;
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9. призовава за цялостни стратегии за регионална интеграция, за да се гарантира 
устойчиво развитие и смекчаване на последиците от изменението на климата и за 
да се допринася в пълна степен за целите на Парижкото споразумение; 
подчертава, че е важно да се разчита на стратегиите за интелигентна 
специализация, за да се разработват силни конкурентни предимства и да се 
установяват полезни взаимодействия между различните региони и държави – 
членки на ЕС, чрез целта „Европейско териториално сътрудничество“ с оглед 
разработване на европейски отговори на предизвикателствата, свързани с 
изменението на климата;

10. признава, че политиката на сближаване пряко засяга качеството на живот на 
гражданите на ЕС и им помага да се заемат с разрешаването на нови 
предизвикателства, като например демографските промени, индустриалния 
преход и изменението на климата;

11. подчертава, че ЕС е изправен пред сериозни предизвикателства, особено в 
областта на икономическото възстановяване, и че ролята на политиката на 
сближаване в този контекст ще бъде от съществено значение;

12. настоява за създаването на балансирано, устойчиво и приобщаващо развитие на 
Съюза чрез политиката на сближаване, което да отчита особеностите и 
потребностите на всички държави членки, техните региони и техните граждани;

13. подчертава, че регионалните политики в областта на околната среда трябва да 
съдържат мерки за приспособяване към вредите, причинени от неизбежните 
отрицателни последици от изменението на климата, като свързаните с тях 
разпоредби се включват във всички други съответни области на политиките;

14. припомня , че подобряването на качеството на живот на гражданите на ЕС 
изисква по-нататъшно разработване на политики, които ще създават по-добри 
условия на труд и живот и ще допринасят за опазването на околната среда и за 
борбата срещу изменението на климата;

15. припомня, че политиката на сближаване се стреми да намали териториалните 
неравенства в рамките на Съюза и да насърчи икономическото развитие на най-
слабо развитите му региони; поради това счита, че ефективното и целенасочено 
изразходване на средства от Кохезионния фонд е необходимо в регионите, в 
които икономиките са с по-висока въглеродна интензивност;

16. подчертава, че е от първостепенно значение средствата по линия на политиката на 
сближаване да помагат на регионите с по-големи въглеродни емисии да преминат 
по-бързо към чиста енергия и инфраструктура с нулеви въглеродни емисии, което 
все още не е гарантирано въпреки положителните промени през последните 
години.
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Margrete Auken, Bas Eickhout, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, 
Grace O'SullivaN

GUE/NGL Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick WallacE

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

16 -
ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia 

Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Alexandr Vondra, Anna 
Zalewska

0 0
0 0

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


