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Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 3 и 21 от 
него, и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-
специално членове 4, 11, 173 – 178, 191 и 194 от него, както и Протокол № 28 към 
Договорите относно икономическото, социалното и териториалното сближаване,

– като взе предвид споразумението, прието на 21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21) в Париж на 12 
декември 2015 г. (Парижкото споразумение), и по-специално член 7, параграф 2 и 
член 11, параграф 2 от него, в които се признават местните, поднационалните и 
регионалните измерения на изменението на климата и действията в областта на 
климата,

– като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото 
събрание на ООН на 25 септември 2015 г., и целите за устойчиво развитие (ЦУР),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно 
Европейския зелен пакт (COM(2019)0640),

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно изменението на 
климата – европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, 
модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика в 
съответствие с Парижкото споразумение1,

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата и околната среда2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 

1 OВ C 23, 21.1.2021 г., стp. 116.
2 Приети текстове, P9_TA(2019)0078.



зелен пакт1,

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани 
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея2,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 11 декември 2020 г. 
относно изменението на климата,

– като взе предвид специалния доклад на Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC) относно глобалното затопляне с 1,5°C, неговия пети 
доклад за оценка (AR5) и неговия обобщаващ доклад по тези въпроси, както и 
специалния му доклад относно изменението на климата и земята и специалния му 
доклад относно океаните и криосферата в един променящ се климат,

– като взе предвид оценката на Европейската агенция за околна среда, основана на 
показатели, относно икономически загуби от свързани с климата екстремни 
явления в Европа, публикувана на 20 декември 2020 г.,

– като взе предвид Общата програма на Европейския съюз за действие за околната 
среда до 2020 г. „Да живеем добре в пределите на нашата планета“, 
предложението на Комисията за Общата програма на Европейския съюз за 
действие за околната среда до 2030 г. и неговата визия до 2050 г.,

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за 
биологичното разнообразие,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно петнадесетото 
заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологично 
разнообразие3,

– като взе предвид предложението на Комисията от 4 март 2020 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на 
неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 
2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) (COM(2020)0080),

– като взе предвид предложението на Комисията от 14 януари 2020 г. за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив 
преход (COM(2020)0022) и предложеното негово изменение от 28 май 2020 г. 
(COM(2020)0460),

– като взе предвид предложението на Комисията от 28 май 2020 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизма за отпускане на 
заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход 
(COM(2020)0453),

– като взе предвид предложението на Комисията от 28 май 2020 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 
по отношение на извънредните допълнителни средства и уредбата за 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
2 Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
3 Приети текстове, P9_TA(2020)0015.



изпълнението на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в подкрепа на 
преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на 
икономиката (REACT-EU) (COM(2020)0451),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета1,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие 
и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни 
места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/20062,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета3,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от 
Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“4,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета5,

– като взе предвид предложението на Комисията от 29 май 2020 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU 
(COM(2020)0403),

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции 
и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/20886,

– като взе предвид проучването на Европейския парламент от 2021 г., озаглавено 
„Политиката на сближаване и изменението на климата“, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2018 г. относно политиката на 

1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
2 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.
3 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.
4 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.
5 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281.
6 OВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13.



сближаване и кръговата икономика1,

– като взе предвид член 349 от ДФЕС съгласно тълкуването му от Съда в неговото 
решение по дело Майот от 15 декември 2015 г. (съединени дела C-132/14 и C-
136/14), което предвижда възможността за приемане на специфични дерогиращи 
мерки за най-отдалечените региони на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2020 г. относно 
Стратегията за равенство между половете за 2020 − 2025 г. (COM(2020)0152),

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, на комисията по транспорт и туризъм и на комисията по 
земеделие и развитие на селските райони,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A9-0034/2021),

A. като има предвид, че изменението на климата е предизвикателство, което 
надхвърля границите и изисква незабавни и амбициозни действия на световно, 
европейско, национално, регионално и местно равнище за ограничаване на 
глобалното затопляне до 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период и за 
предотвратяване на загубата на биологично разнообразие в масов мащаб; като има 
предвид, че са необходими спешни мерки, за да се гарантира, че нарастването на 
средната температура в световен мащаб ще се поддържа под 2°C в сравнение с 
равнищата от прединдустриалния период, тъй като всяка загуба на биологично 
разнообразие ще окаже значително въздействие, включително върху качеството 
на селскостопанското производство;

Б. като има предвид, че увеличение с 1,5°C е максимумът, който планетата може да 
понесе; като има предвид, че ако температурите се повишават след 2030 г., 
човечеството ще бъде изправено пред още повече суши, наводнения, крайна 
горещина и бедност за стотици милиони хора, вероятното изчезване на най-
уязвимото население и в най-лошия случай може да бъде изложено на риск 
въобще за своето дългосрочно оцеляване, както се посочва в 
междуинституционалния доклад на ЕС, озаглавен „Предизвикателства и избор за 
Европа“; 

В. като има предвид, че Европейската агенция за околна среда изчислява, че между 
1980 г. и 2019 г. свързаните с климата екстремни явления са причинили 
икономически загуби на обща стойност около 446 милиарда евро в държавите –
 членки на ЕИП; като има предвид, че това се равнява на 11,1 милиарда евро 
годишно и кумулативните намалени с инфлацията загуби са равни на близо 3% от 
БВП на анализираните държави;

Г. като има предвид, че последните проучвания показват, че потенциалът за 
глобално затопляне от изкопаем природен газ (метан - CH4) е значително по-висок 
от предишно предвижданите нива;

Д. като има предвид, че глобалното затопляне може да достигне 1,5°C над 

1 OВ C 28, 27.1.2020 г., стр. 40.



равнищата от прединдустриалния период през настоящия програмен период, 
което налага незабавни действия за справяне с извънредната ситуация, свързана с 
климата, в съответствие с политиките на ЕС за намаляване на емисиите на 
парникови газове, Европейския зелен пакт, Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие и Парижкото споразумение на ООН; 

Е. като има предвид, че преходът към неутрална по отношение на климата 
икономика най-късно до 2050 г. представлява както голяма възможност, така и 
предизвикателство за Съюза и за неговите държави членки, региони, градове, 
местни общности, хора, работници, предприятия и индустрията; като има 
предвид, че въпреки това е необходимо да се постигне баланс между 
амбициозните цели в областта на климата и запазването на 
конкурентоспособността на икономиката, без да се подкопава постигането на 
целта от 1,5°C;

Ж. като има предвид, че постигането на тази цел ще изисква цялостна трансформация 
на европейското общество и икономиката, тъй като в някои сектори ще се 
наблюдава необратимо намаляване на производството в съчетание със загуба на 
работни места в икономически дейности въз основа на производството и 
употребата на изкопаеми горива, докато други сектори ще успеят да намерят 
технологична алтернатива;

З. като има предвид, че устойчивостта следва да се разглежда като балансиран 
подход за обединяване на устойчивия растеж, социалния напредък и околната 
среда;

И. като има предвид, че Междуинституционалното споразумение от 16 декември 
2020 г.1 предвижда обща цел от най-малко 30% от общия размер на разходите на 
бюджета на Съюза и по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, в 
подкрепа на целите в областта на климата и нова годишна цел в областта на 
биологичното разнообразие от 7,5% считано от 2024 г. с оглед достигане до 10% 
през 2026 г. и 2027 г.;

Й. като има предвид, че островите, особено малките острови, както и най-
отдалечените региони са най-изложените и уязвими територии на ЕС на 
последиците от изменението на климата и че те трябва да се справят и със 
специфични и допълнителни предизвикателства и разходи по време на прехода; 
като има предвид, че изменението на климата и многобройните му въздействия 
засягат по различен начин, с различна степен на сериозност и в рамките на 
различни периоди европейските региони и че управлението на прехода ще доведе 
до значителни структурни промени; като има предвид, че поради тази причина 
гражданите и работниците ще бъдат засегнати по различни начини и че не всички 
държави ще бъдат еднакво засегнати или ще могат да отговорят по подходящ 
начин; като има предвид, че е от съществено значение в процеса на разработване 

1 Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно 
бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна 
карта за въвеждането на нови собствени ресурси (ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., 
стр. 28).



на дългосрочната визия за селските райони в Европа да се подчертава 
необходимостта от укрепване и повишаване на привлекателността на селските 
райони като място за живот и работа; 

К. като има предвид, че островите, най-отдалечените и периферните региони имат 
огромен потенциал в производството на възобновяема енергия и са стратегически 
лаборатории за прилагане на иновативни политически мерки и технически 
решения за постигане на енергиен преход, намаляване на емисиите на CO2 и 
стимулиране на прехода към кръговата икономика;

Л. като има предвид, че политиката на сближаване предлага не само възможности за 
инвестиции, за да се отговори на местните и регионалните потребности чрез 
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), но също така 
предоставя интегрирана политическа рамка за намаляване на различията в 
развитието между европейските региони и за подпомагането им да се справят с 
многобройните предизвикателства пред тяхното развитие, включително чрез 
опазване на околната среда, висококачествена заетост и справедливо, 
приобщаващо и устойчиво развитие;

М. като има предвид, че икономическите, социалните и териториалните различия, 
справянето с които е основната цел на политиката на сближаване, могат да бъдат 
повлияни и от изменението на климата и неговите дългосрочни последствия, и че 
мерките в рамките на политиката на ЕС в областта на климата следва да 
подкрепят и целите на политиката на сближаване на ЕС; 

Н. като има предвид, че политиката на сближаване е от ключово значение за 
подпомагане на по-слабо развитите региони или области, които страдат от 
неблагоприятни природни и демографски условия и често са особено силно 
засегнати от последиците от изменението на климата, но разполагат с по-малко 
ресурси за справяне с тях;

О. като има предвид, че политиката на сближаване е ключов инструмент за 
постигане на справедлив преход към неутрална по отношение на климата 
икономика, при която никой няма да бъде пренебрегнат;  като има предвид, че 
жените и мъжете могат да бъдат засегнати различно от „зелените“ политики за 
борба с изменението на климата; като има предвид, че въздействието върху 
уязвимите и маргинализираните групи също следва да бъде разгледано; 

П. като има предвид, че местните и регионалните органи на власт, но също така и 
други релевантни заинтересовани страни са ключови фигури за прилагане на 
политиката на сближаване и за осигуряване на ефективен отговор на спешната 
заплаха от изменението на климата; като има предвид, че на тях се пада 
извършването на една трета от публичните разходи и на две трети от публичните 
инвестиции, и поради това е от основно значение да бъдат създадени механизми, 
като например „Конвента на кметовете за климата и енергетиката“, чиято цел е да 
обединят местните и регионалните органи на власт, отговарящи за изпълнението 
на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката; 

Р. като има предвид, че кризата в областта на климата е тясно свързана с други 
кризи като тази във връзка с биологичното разнообразие, както и здравната, 
социалната и икономическата криза, свързани с пандемията на COVID-19; като 



има предвид, че макар да е необходимо те да бъдат разгледани паралелно, към 
всяка от тях трябва да се подхожда по различен и адекватен начин; 

С. като има предвид, че от създаването му през 2002 г. фонд „Солидарност“ на ЕС 
(ФСЕС) беше активиран като реакция в отговор на повече от 90 катастрофални 
събития и мобилизира над 5,5 милиарда евро в 23 държави членки и една 
присъединяваща се държава; като има предвид, че като част от отговора на ЕС на 
избухването на COVID-19, обхватът на ФСЕС беше разширен така, че да обхваща 
тежки извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, и максималното 
ниво на авансовите плащания беше увеличено;

Т. като има предвид, че преходът към неутрална по отношение на климата, 
устойчива и кръгова икономика трябва да включва всички заинтересовани страни 
в обществото, и по-специално частния сектор, социалните партньори и 
гражданите, заедно с лицата, заемащи изборни публични длъжности, 
включително местните и регионалните органи на власт, и трябва да бъде 
подкрепен от стабилни и приобщаващи социални мерки, за да се гарантира честен 
и справедлив преход, който подкрепя предприятията, запазването на работни 
места и създаването на работни места, по-специално „зелени“ и „сини“ 
качествени работни места;

У. като има предвид, че държавите членки са приели национални планове в областта 
на енергетиката и климата, а регионите следва съответно да представят 
регионални планове, за да се постигне намаляване на емисиите и адаптиране към 
тях с цел да се създаде път към неутралност по отношение на климата най-късно 
до 2050 г; 

Ф. като има предвид, че преходът към неутрална по отношение на климата 
икономика най-късно до 2050 г. може да бъде постигнат чрез комбинация от 
публично финансиране на равнището на ЕС и на национално равнище и чрез 
създаване на подходящи условия за частно финансиране; 

Х. като има предвид, че енергийните източници, получени от изкопаеми горива, и 
особено от твърди изкопаеми горива, подкопават усилията за постигане на 
неутралност по отношение на климата и че по този начин Европейският съюз 
следва да осигури последователна регулаторна рамка за допълнително 
насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, като 
например слънчева енергия и енергия от биомаса, вместо такива, получени от 
изкопаеми горива; като има предвид във връзка с това, че политиката на 
сближаване следва да гарантира прилагането на принципа „енергийната 
ефективност на първо място“, с който се цели подобряване на ефикасността на 
търсенето на енергия и на енергийните доставки, и следва да бъде прилаган и 
спазван при всички инвестиции, свързани с енергетиката, в рамките на 
политиката на сближаване; като има предвид, че за много държави членки 
преходното използване на енергийни източници на базата на природен газ до 31 
декември 2025 г. би могло да бъде от основно значение за постигането на 
справедлив енергиен преход, който не вреди на обществото и не пренебрегва 
никого;  като има предвид, че регионалните стратегии в областта на околната 
среда следва да бъдат обвързани с амбициозни цели в областта на климата, които 
могат да надхвърлят общата цел за постигане на неутрален по отношение на 
климата ЕС до 2050 г., и следва до 31 декември 2025 г. постепенно да премахнат 



изкопаемите горива, включително проектите за газова инфраструктура, да 
подкрепят заместването им с устойчиво произведена енергия от възобновяеми 
източници, материали и продукти и да насърчават ефикасното използване на 
ресурсите и устойчивото развитие като цяло, в съответствие с разпоредбите на 
Регламента за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 
(ЕФРР – КФ)1;  

Ц. като има предвид, че регионалните стратегии за опазване на околната среда 
следва да служат на стремежа към пълна и стабилна заетост, съчетана със 
социален напредък и недискриминация, с цел по-добро справяне с последиците от 
изменението на климата и борба със загубата на биологично разнообразие;

Ч. като има предвид, че плановете за управление на отпадъците следва да прилагат 
принципите на кръговата икономика и да формират част от регионалните 
стратегии в областта на околната среда;

Ш. като има предвид, че многослойният европейски модел на управление, изграден 
върху активно и конструктивно партньорство между различните нива на 
управление и заинтересованите страни, е от ключово значение за прехода към 
неутралност по отношение на климата; като има предвид, че инициативите на 
общността и гражданите могат решително да подкрепят екологичния преход и да 
се борят срещу изменението на климата;

Щ. като има предвид, че макрорегионалните стратегии на ЕС могат да помогнат за 
идентифицирането на ключови сектори и области на сътрудничество между 
различни региони, изправени пред общи предизвикателства, като изменението на 
климата, адаптирането към изменението на климата и смекчаването на 
последиците от него, биологичното разнообразие, транспорта, управлението на 
отпадъците, трансграничните проекти и устойчивия туризъм;

1. подчертава значението на борбата с изменението на климата в съответствие с 
ангажиментите на Съюза, поети съгласно Европейския зелен пакт, за прилагане на 
Парижкото споразумение и ЦУР, в пълно съответствие с Регламента на ЕС за 
таксономията, като се вземат предвид социалните, икономическите и 
териториалните аспекти, за да се осигури справедлив преход за всички територии 
и техните жители, без никой да бъде пренебрегнат; отбелязва необходимостта от 
това принципът за ненанасяне на значителни вреди да залегне като условие за 
всички инвестиции; 

2. приветства предложението на Комисията относно Европейския законодателен акт 
за климата – крайъгълен камък на Европейския зелен пакт, който закрепва целта 
за неутралност по отношение на климата до 2050 г., включително междинните 
цели за 2030 г. и за 2040 г., за които призова Европейският парламент, в 
законодателството на Съюза, и необходимостта тази цел да бъде претворена в 
конкретни действия на местно равнище, които са съобразени с ограниченията на 
всяка територия и подчертават нейните силни страни; припомня във връзка с това, 
че целта на Европейския зелен пакт включва опазването, съхранението и 

1 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд 
(COM(2018)0372).



увеличаването на природния капитал на Съюза, както и защитата на здравето и 
благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове и 
въздействия; 

3. подчертава необходимостта местните и регионалните органи на власт да поемат 
ясен политически ангажимент за постигане на целите в областта на климата и 
подчертава необходимостта от засилване на диалога между различни равнища с 
участието на националните, регионалните и местните органи на власт относно 
планирането и прилагането на националните мерки в областта на климата, прекия 
достъп до финансиране за местните органи и наблюдението на напредъка на 
приетите мерки, както и спешната необходимост да им бъдат предоставени 
съответните финансови и административни инструменти за постигането на тези 
цели; освен това счита, че регионалните и местните власти играят ключова роля 
на всички етапи от планирането, подготовката и изпълнението на проектите;  

4. призовава националните и регионалните органи за програмиране да увеличат 
максимално трансформационното въздействие на опазването на климата и 
околната среда по време на текущата подготовка на националните и регионалните 
програми; 

5. отбелязва, че възможните корекции на политиката във връзка с изпълнението на 
Парижкото споразумение и петгодишните доклади във връзка с него следва да 
бъдат взети предвид по начин, който е подходящ и адекватен за политиката на 
сближаване, както е и при междинния преглед на ЕФРР – КФ; 

6. призовава всички местни и регионални органи на власт да приемат местни и 
регионални стратегии за климата, които да превърнат целите на равнището на ЕС 
в конкретни цели на местно равнище въз основа на цялостен подход, ориентиран 
към местните условия или насочен към конкретната област, който би осигурил 
дългосрочна визия за преход в областта на климата и по-добро използване на 
финансовите ресурси в рамките на политиката на сближаване; подчертава, че 
регионалните стратегии в областта на околната среда следва да обхващат и да 
включват планове за управление на отпадъците;

7. подчертава решаващата роля на политиката на сближаване, в полезно 
взаимодействие с други политики, в борбата с изменението на климата и 
постигането на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. и на 
междинните цели съответно до 2030 г. и до 2040 г., както и ролята на местните и 
регионалните органи на власт в широкообхватна реформа на инвестиционните 
политики;  

8. призовава да се положат усилия за осигуряване на по-голяма съгласуваност и 
координация между политиката на сближаване и другите политики на ЕС, с цел 
подобряване на интегрирането на аспектите на климата в политиките, 
разработване на политики въз основа на по-ефективни източници, осигуряване на 
целенасочено финансиране от ЕС и следователно – подобряване на прилагането 
на политиките в областта на климата по места; 

9. припомня, че политиките в областта на климата следва да служат на стремежа 
към пълна и стабилна заетост, включително зелени и сини работни места и 
обучение, които могат да допринесат за справедлив социален напредък, и счита, 



че политиките в областта на климата трябва да защитават работните места, които 
са най-силно засегнати от изменението на климата, като създават нови зелени 
работни места, така че работниците да не бъдат изоставени при прехода на някои 
сектори към зелената икономика; настоятелно призовава държавите членки да 
отдадат приоритет на борбата срещу изменението на климата заедно с борбата за 
приобщаващо и устойчиво развитие и социална справедливост и борбата срещу 
бедността, енергийната бедност и политиките в тежест на уязвими и 
маргинализирани групи; подчертава в този контекст, че следва да се предвидят 
допълнителни действия за борба с енергийната бедност;

10. приветства позицията на Европейския съвет и факта, че той е отбелязал позицията 
на Парламента, че разходите на ЕС следва да бъдат в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение и с принципа „не вреди“ на Европейския зелен пакт; 
припомня също така, че новата законодателна рамка на политиката на сближаване 
включва принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ от Регламента за 
таксономията сред хоризонталните принципи, приложими за всички структурни 
фондове; 

11. подчертава, че устойчивостта и преходът към икономика, която е безопасна, 
неутрална по отношение на климата, устойчива на изменението на климата, с по-
ефикасно използване на ресурсите, финансово приемлива, кръгова и социално 
балансирана, са от решаващо значение за осигуряване на дългосрочната 
конкурентоспособност на икономиката на Съюза, както и за запазване на 
социалното сближаване в Съюза, като по този начин спомагат за създаването на 
нови възможности за инвестиции в селското стопанство, търговията, транспорта, 
енергетиката и инфраструктурата, насърчават по-безопасно и по-
екологосъобразно потребление и опазват нашата жизнена среда и благополучието 
на европейските граждани; 

12. изтъква, че е от първостепенно значение да се спазват изцяло принципите на 
многостепенно управление и партньорство в рамките на политиката на 
сближаване, включително и аспектът, свързан с равенството между половете, тъй 
като местните и регионалните органи на власт имат пряка компетентност по 
отношение на околната среда и изменението на климата, като изпълняват 90% от 
действията за адаптиране към изменението на климата и 70% от действията за 
смекчаване на последиците от изменението на климата; припомня, че те могат 
също така да разработят действия, насочени към насърчаване на благоприятно за 
климата поведение сред гражданите, включително действията, свързани с 
управлението на отпадъците, интелигентната мобилност и устойчивото жилищно 
настаняване; настоява, че преходът към неутралност по отношение на климата 
трябва да бъде справедлив и приобщаващ, със специален акцент върху хората, 
живеещи в селски и отдалечени райони; признава необходимостта от подкрепа на 
териториите, най-засегнати от прехода към неутралност по отношение на 
климата, с цел избягване на по-нататъшно нарастване на различията между 
регионите и с цел овластяване на работниците и местните и регионалните 
общности; призовава всички равнища на държавно управление да направят 
необходимото за насърчаване на междуадминистративното сътрудничество, 
включително междуправителственото, междурегионалното, междуобщинското и 
трансграничното сътрудничество, с цел обмен на знания и примери за най-добри 
практики по проекти и инициативи в областта на изменението на климата, 
финансирани по линия на политиката на сближаване; 



13. призовава за цялостни регионални стратегии в областта на околната среда, за да 
се гарантира устойчиво развитие и да се смекчат последиците от изменението на 
климата чрез подпомагане на енергийния преход към възобновяеми източници, 
биологично разнообразие и адаптиране към изменението на климата; счита, че 
тези регионални стратегии следва да подкрепят гражданска ангажираност и 
инициирани на местно равнище и собствени проекти, и следва да стимулират 
сътрудничеството между регионите, също и чрез трансгранични проекти; 
призовава Комисията да предостави подкрепа и да улесни сътрудничеството 
между регионите и обмена на ноу-хау и най-добри практики; подчертава 
значението на спазването на принципа на партньорство през целия процес на 
програмиране, изпълнение и мониторинг на политиката на сближаване на ЕС и за 
установяване на тясно сътрудничество между регионалните и местните органи на 
власт, гражданите, неправителствените организации и заинтересованите страни; 
подчертава, че обществените консултации следва да бъдат изчерпателни и 
съдържателни, като осигуряват активно и представително участие на общностите 
и заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, за да се засили 
ангажираността с решенията, плановете, инициативите и участието в дейностите; 
подчертава значението на ръководените на местно равнище инициативи и 
проекти, допринасящи за неутралността по отношение на климата; 

14. счита, че политиката на сближаване следва да допринася за изпълнението на 
целите за устойчиво развитие (ЦУР), Парижкото споразумение за климата, 
Конвенцията за биологичното разнообразие и Европейския зелен пакт с цел 
справяне с изменението на климата, по-специално чрез ефективна, прозрачна, 
всеобхватна, ориентирана към резултатите и основана на резултатите 
методология за мониторинг на разходите в областта на климата, която взема 
предвид отрицателните последици от изменението на климата за всички хора и 
региони в ЕС; призовава тази методология да бъде използвана във всички 
програми в контекста на многогодишната финансова рамка и на Европейския 
план за възстановяване, по-специално за основните инфраструктури в ключови 
икономически сектори, като например производството и разпределението на 
енергия, транспорта, управлението на водите и отпадъците и обществените 
сгради; счита, че може да са необходими допълнителни действия в случай на 
недостатъчен напредък към постигането на целите на Съюза в областта на 
климата; 

15. подчертава ключовата роля на местните и регионалните органи за постигането на 
справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика за всички, 
в основата на която стои социалното, икономическото и териториалното 
сближаване, и призовава за увеличаване на заетостта на зелените и сините 
инвестиции и иновации в рамките на политиката на сближаване, както и за по-
широко използване на природосъобразни решения; подчертава, че са необходими 
повече полезни взаимодействия между различните източници на финансиране на 
равнището на ЕС, националните и регионалните равнища, както и по-силни 
връзки между публичното и частното финансиране с цел повишаване на 
ефективността на регионалните стратегии за околната среда в борбата с 
изменението на климата; припомня, че този процес не би бил възможен без силен 
акцент върху уменията; счита, че регионалните стратегии за опазване на околната 
среда следва също така да целят повишаване на административния капацитет на 
местните и регионалните институции и развиване на техния потенциал като 
фактори за икономическата, социалната и териториалната конкурентоспособност; 



16. подчертава, че инициативите на общността и гражданите могат силно да 
подкрепят екологичния преход, както и смекчаването и адаптирането към 
изменението на климата и че местните групи за действие и програмата LEADER 
могат да служат като основни инструменти за постигането на тази цел; поради 
това насърчава държавите членки и регионалните органи да координират тези 
програми със своите регионални стратегии в областта на околната среда;

17. подчертава значението на концепцията за интелигентни села за справяне с 
предизвикателствата пред Съюза, свързани с климата, и приветства нейното 
интегриране в бъдещата ОСП, в политиката на сближаване и в регионалната 
политика на Съюза; настоява държавите членки да включат подхода 
„интелигентни села“ в своята оперативна програма за прилагане на политиката на 
сближаване на ЕС на национално и регионално равнище, както и в националните 
си стратегически планове по ОСП, което ще изисква изготвянето на стратегии за 
интелигентни села1 на национално равнище; подчертава ролята на подхода 
LEADER/воденото от общностите местно развитие (ВОМР), като същевременно с 
това се прилагат стратегии за интелигентни села, които следва да поставят силен 
акцент върху цифровизацията, устойчивостта и иновациите;

18. посочва, че макрорегионалните стратегии на ЕС следва да допринасят за 
изграждането на сътрудничество, насочено към решаване на регионални въпроси, 
свързани със смекчаването на последиците от изменението на климата и 
адаптирането към него, и поради това следва да бъдат взети предвид при 
приемането на новите програми, тъй като интегрираният подход и 
стратегическото планиране са от първостепенно значение; 

19. призовава екологичните и социалните критерии, както и опазването на 
природното наследство да бъдат взети под внимание в еднаква степен като 
икономическите критерии при оценката на допустимостта на даден проект в 
случай на проекти, свързани с културното и природното наследство; 

20. подчертава необходимостта от подкрепа за проекти, свързващи науката, 
иновациите и гражданството, като например проекта „нов европейски Bauhaus“, 
насочен към устойчивостта на културата и архитектурата спрямо изменението на 
климата; 

21. припомня, че успехът на регионалните стратегии за опазване на околната среда 
зависи също така от стабилни политики в областта на научните изследвания и 
иновациите и на местно и регионално равнище; насърчава сътрудничеството 
между местните органи, научноизследователските институции и предприятията, 
като например инициативите в рамките на Европейския институт за иновации и 

1 Член 72б (изменение 513) от позицията на Европейския парламент на първо 
четене относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на правила за подкрепа на стратегическите планове, 
изготвяни от държавите членки в рамките на Общата селскостопанска политика 
(ОСП Стратегически планове) и финансирани от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 
1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 
на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2020)0287).



технологии и неговите общности на знание и иновации (ОЗИ); 

22. призовава Комисията да наблюдава и публикува доклади, като използва общ 
стандарт за всички държави членки, относно напредъка на националните 
правителства и местните и регионалните органи в справянето с изменението на 
климата на всички равнища, както и да направи оценка на взаимовръзките между 
политиките в областта на околната среда и икономиката; подчертава, че местните 
и регионалните органи на национално равнище следва да участват ефективно в 
оценката на политиките в областта на изменението на климата в контекста на 
европейския семестър;  подчертава необходимостта от повишаване на 
ефективността и взаимното допълване на ЕСИ фондовете, както и на други 
програми и инструменти на ЕС, като например ЕЗФРСР, ЕФМДР, LIFE, 
„Хоризонт Европа“ или „Творческа Европа“, с цел противодействие на 
изменението на климата; насърчава държавите членки да гарантират това взаимно 
допълване, като осигурят амбициозно териториално прилагане на националния си 
план за възстановяване, включващо всички съответни участници в регионите;  
освен това приканва държавите членки да издават редовно актуализиран набор от 
показатели за измерване на териториалното въздействие на националните и 
европейските мерки за възстановяване, като обръщат специално внимание на 
приноса на тези мерки в борбата с изменението на климата; 

23. подкрепя споразумението относно многогодишната финансова рамка за периода 
2021 – 2027 г. с цел избягване на вредни субсидии, подкрепа за постепенното 
премахване на преките и непреките субсидии за изкопаеми горива най-късно до 
2025 г., осигуряване на общо финансиране и програмни приоритети, които 
отразяват извънредната ситуация по отношение на климата и допринасят за 
координиране на действията в областта на климата и за постигане на общата цел 
за изразходване на най-малко 30% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите в 
областта на климата, което означава, че за екологичния преход ще бъдат 
предоставени най-малко 547 милиарда евро нови финансови ресурси на ЕС; 
подчертава значението на следването на принципи като целите на ООН за 
устойчиво развитие, справедлив и социално приобщаващ преход, правно 
обвързваща цел за разходите, свързани с климата, в размер на 30%, както и цел за 
разходите за биологично разнообразие от 10% до края на програмния период при 
изпълнението на политиката на сближаване; поради това подчертава, че би могло 
да бъде разгледано приемането на прозрачна, всеобхватна и съдържателна 
методология за проследяване, която може да бъде адаптирана, ако е необходимо, 
по време на междинното преразглеждане на МФР както по отношение на 
разходите, свързани с климата, така и по отношение на разходите, свързани с 
биологичното разнообразие; 

24. приветства цел № 2 на политиките (ЦП2) на предложения нов Регламент за 
общоприложимите разпоредби1, който има за цел да установи „по-зелена, 
нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни 

1 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне 
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и 
миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на 
границите и визите (COM(2018)0375).



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“; припомня, че тематичната концентрация на ЕФРР за ЦП2 би била най-
подходяща, ако се прилага на регионално равнище, за да се отразят различните 
регионални особености по отношение на климата;

25. приветства постигнатото на тристранната среща споразумение относно Фонда за 
справедлив преход, включително допълнителните средства от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване (Next Generation EU), и двата допълнителни 
стълба на Механизма за справедлив преход, а именно специална схема по линия 
на InvestEU и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор, което ще 
допринесе за облекчаване на икономическите последици от прехода към 
неутралност по отношение на климата върху най-уязвимите региони в Съюза; 
подчертава, че Фондът за справедлив преход ще бъде нов инструмент в подкрепа 
на териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутралност по 
отношение на климата, и за избягване на увеличаването на регионалните 
различия; изразява обаче съжаление поради факта, че предложената от Комисията 
сума за допълване е намалена с две трети – от 30 на 10 милиарда евро – със 
споразумението на Съвета относно Next Generation EU; подчертава, че тези 
съкращения са вредни за постигането на основните цели на Фонда и създават 
допълнителен натиск върху националните бюджети; призовава държавите членки 
да програмират средствата възможно най-бързо и призовава съответните държави 
членки да обърнат специално внимание на най-отдалечените региони при 
разпределянето на средствата, тъй като те са засегнати в значителна степен от 
изменението на климата и са изложени на природни бедствия, като циклони, 
вулканични изригвания и суша, както и наводнения и покачващи се нива на 
водата; 

26. приветства програмата REACT-EU, тъй като тя продължава и разширява 
реакцията при кризи и мерките за преодоляване на последиците от кризата, като 
предоставя допълнителни ресурси за съществуващите програми в областта на 
политиката на сближаване;

27. потвърждава, че особеностите на всички региони, както са определени в член 174 
от ДФЕС, трябва да бъдат изцяло отразени в процеса на преход, така че да не 
остане нито един пренебрегнат регион, по-специално като се акцентира върху 
селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и регионите, 
които изпитват сериозни и трайни затруднения в резултат на природни или 
демографски неблагоприятни условия, за да се гарантира цялостното хармонично 
развитие на всички райони; във връзка с това счита, че е необходимо да се 
направи оценка на специфичните особености на регионите, изброени в член 174 
от ДФЕС, в случай на преразглеждане на насоките за държавната помощ; 
подчертава необходимостта от това местните и регионалните органи да използват 
пълноценно всички инструменти за финансиране (от европейския бюджет, както 
и от други европейски финансови институции като ЕИБ), за да се борят с кризата, 
свързана с изменението на климата, и да направят местните общности по-
устойчиви, като същевременно проправят пътя за възстановяване след 
пандемията от COVID-19; подчертава по-специално, че следва да бъдат създадени 
допълнителни инструменти за предоставяне на пряк достъп до фондовете на ЕС, 
като например иновативни действия за градско развитие по линия на ЕФРР (член 



8 от Регламент (ЕС) № 1301/2013) или бъдещата Европейска инициатива за 
градовете след 2020 г. съгласно Регламента за ЕФРР – Кохезионния фонд (член 
10), особено за проектите на Зеления пакт; 

28. счита, че иновативните, приобщаващи и устойчиви решения за укрепване и 
повишаване на привлекателността на селските райони като място за живот и 
работа следва да бъдат ключов елемент при изпълнението на политиката на 
сближаване;

29. припомня, че въз основа на член 349 от ДФЕС най-отдалечените региони се 
възползват от специален режим, който дава възможност да се приемат подходящи 
мерки, които съответстват на техните специфични особености; призовава за 
отпускане на необходимите финансови средства за тези региони, така че те да 
могат да осъществят екологичен преход и да се адаптират към последиците от 
изменението на климата, което ги засяга особено силно поради тяхната 
уязвимост; призовава също така за това да се създаде обсерватория на 
устойчивото развитие и на екологичния преход в най-отдалечените региони, за да 
се идентифицират добрите практики и да се разработват устойчиви решения за 
борба с изменението на климата, които биха могли да бъдат приети и адаптирани 
в другите региони на Европейския съюз; 

30. изразява загриженост относно  икономическите загуби в резултат на природни 
бедствия и вредите на инфраструктурните проекти, финансирани от ЕС, 
причинени от свързаните с метеорологичните условия и климата екстремни 
явления; призовава за предоставяне на подкрепа за дейности и инфраструктурни 
проекти, които зачитат стандартите в областта на климата и околната среда и 
които са по-устойчиви на природни бедствия;

31. подчертава ключовата роля на островите, по-специално на малките острови, и на 
най-отдалечените и периферните/отдалечените региони в прехода към 
неутралност по отношение на климата като лаборатории за иновации за 
развитието на чиста енергия, интелигентна мобилност, управление на отпадъците 
и кръгова икономика, ако пълният им потенциал бъде разгърнат чрез подходящи 
инструменти, подкрепа и финансиране, което да им позволи да играят решаваща 
роля за целите на научните изследвания в областта на изменението на климата и 
биологичното разнообразие; припомня, че те следва да имат достъп до достатъчно 
икономически ресурси и подходящо обучение, за да осигурят интегрирани, 
обвързани със секторите и иновативни интервенции за устойчива инфраструктура 
и местно икономическо развитие; подчертава потенциала на енергията от 
възобновяеми източници на периферните и най-отдалечените региони, свързан с 
техните географски и климатични характеристики; 

32. подчертава необходимостта от надгражда върху резултатите от инициативи като 
Нови енергийни решения, оптимизирани за островите (NESOI) и Чиста енергия за 
островите на ЕС (CE4EUI), която включва също така островите със статут на 
отвъдморски страни и територии (ОСТ), за да се осигури функционален преход 
между програмните периоди за 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г.; във връзка с това 
призовава Комисията да изготви лесни за ползване насоки, за да се даде 
възможност на регионалните и местните органи на управление да признаят и да се 
възползват от консолидираните най-добри практики в областта на енергийния 
преход и декарбонизацията на икономиките;  приветства Меморандума от Сплит, 



който признава водещата роля на островните общности в енергийния преход; във 
връзка с това подчертава значението на обмена на най-добри практики и 
насърчаването на взаимното обучение; 

33. подчертава, че регионалните стратегии в областта на околната среда следва да 
подкрепят производството на енергия от възобновяеми източници и ефективното 
използване на ресурсите в селскостопанския, хранително-вкусовия и горския 
сектор, като същевременно се отчита конкурентоспособността на тези сектори; 
предлага съответните органи да дават приоритет на всички варианти на 
производство на енергия от възобновяеми източници, което е от полза за околната 
среда, регионалната икономика, както и за жителите на съответните региони; 
настоява регионалните стратегии в областта на околната среда да обърнат 
специално внимание за подпомагане на замяната на енергоемки материали от 
изкопаеми горива с възобновяеми и на биологична основа материали, получени от 
горското и селското стопанство, тъй като тези два сектора функционират както 
като източници на въглеродни емисии, така и като въглеродни поглътители; 
подчертава, че устойчивото и тясно свързаното с природата управление на горите 
е от решаващо значение за непрекъснатото поглъщане на парникови газове от 
атмосферата и също така позволява да се осигури възобновяема и благоприятна за 
климата суровина за продукти, получавани от дървесина, които съхраняват 
въглерод и могат да действат като заместител на материалите и горивата, 
добивани от изкопаеми източници; подчертава, че „тройната роля“ на горите 
(поглъщане, съхранение и заместване) допринася за намаляването на изпускането 
на въглеродни емисии в атмосферата, като същевременно гарантира, че горите 
продължават да растат и предоставят множество други услуги, и поради това 
следва да бъдат част от регионалните стратегии в областта на околната среда;

34. подчертава, че е необходимо всички сектори да бъдат представени и подкрепени в 
прехода към неутрални по отношение на климата индустриални процеси, като по 
този начин се допринесе за устойчивостта на Съюза, като същевременно се запази 
международната конкурентоспособност и се съхрани икономическото, 
социалното и териториалното сближаване между различните европейски региони; 
подчертава стратегическата роля на енергията от възобновяеми източници, на 
устойчивата и децентрализирана енергетика за развитието на регионите на ЕС и 
техните предприятия, по-специално МСП; счита, че ефективните регионални 
стратегии за опазване на околната среда ще бъдат от полза и за туристическия 
сектор, тъй като те биха могли да помогнат да се повиши привлекателността на 
много европейски региони като устойчиви дестинации и в по-общ план биха 
могли да насърчат нов вид отговорен и устойчив туризъм; 

35. подчертава, че намаляването на земеползването, по-специално запечатването на 
почвите, следва да се вземе под внимание като важен критерий за вземане на 
решения при изпълнението на политиката на сближаване и на регионалните 
стратегии за околната среда, за да се запазят във възможно най-голяма степен 
потенциалът и разнообразните функции на почвите в борбата с изменението на 
климата (съхранение на вода и CO2, филтрираща функция, функция на буфер и 
функция за обработване на материали, продоволствена сигурност, производство 
на биогенни ресурси);

36. подчертава необходимостта от това Директивата за данъчното облагане на 



енергийните продукти и електроенергията1 да бъде преразгледана в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“, така че да се насърчават устойчиви енергийни 
източници за сметка на изкопаемите горива най-късно до 2025 г., като се обърне 
специално внимание на социалното въздействие;

37. подчертава, че принципът на равенство между половете следва изцяло да се 
прилага и интегрира като хоризонтален принцип във всички дейности, политики и 
програми на ЕС, включително в политиката на сближаване; 

38. приветства представянето на стратегията „Вълна на саниране“ като една от 
ключовите стратегии, допринасящи за изграждането на неутрална по отношение 
на климата Европа до 2050 г.; подчертава необходимостта от справяне с 
енергийната бедност чрез програма за саниране на сгради, която да е насочена 
към уязвими домакинства и домакинства с ниски доходи, като част от по-широка 
европейска стратегия за борба с бедността;

39. призовава за това актуализираният план за действие за кръговата икономика да 
продължи да подкрепя прехода към кръгова икономика, насочена към повторна 
употреба и поправяне, за да се насърчи ефективното използване на ресурсите и да 
се стимулира устойчивото потребление, като на потребителите се предоставя 
информация относно трайността и възможностите за поправяне на продуктите 
чрез задължително етикетиране в допълнение към предлагането на подходяща 
регулаторна рамка и набор от конкретни, широкообхватни и амбициозни мерки за 
насърчаване на кръговата икономика на равнището на ЕС; подчертава, че е от 
решаващо значение да се създават и укрепват регионални икономически цикли, 
особено тези въз основа на биогенни суровини от селското и горското стопанство, 
с цел генериране на устойчив растеж и зелени работни места; подчертава 
спешната необходимост от допълнителна подкрепа на принципите на кръговата 
икономика и от отдаване на приоритет на йерархията на отпадъците; призовава за 
разработването на местни планове за кръгова икономика и за това обществените 
поръчки, възлагани от местните и регионалните органи, да бъдат 
екологосъобразни и амбициозни по отношение на трайността на стоките и 
услугите, което ще увеличи промишлената устойчивост и стратегическата 
автономност на Европейския съюз; 

40. призовава за допълнителни инвестиции в устойчива мобилност, като 
железопътния транспорт, и в устойчива градска мобилност с цел по-екологични 
градове с по-добро качество на живот за гражданите;

41. приветства усилията на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да преразгледа 
своята политика за отпускане на кредити и да отдели 50% от своите операции за 
действия в областта на климата и устойчивостта на околната среда; призовава 
ЕИБ да се ангажира с устойчивия преход към неутралност по отношение на 
климата, като същевременно отделя специално внимание на най-засегнатите от 
прехода региони;

42. насърчава активното участие на микро-, малките и средните предприятия 

1 Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно 
преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на 
енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).



(ММСП) в процеса на преход, както и в разработването и изпълнението на 
регионалните стратегии за околната среда, тъй като тези участници не само са 
добре застъпени в местната икономическа структура, но и ще бъдат засегнати от 
политиките на Зеления пакт; счита, че е от решаващо значение да се помогне на 
ММСП да се възползват от възможностите на екологичния преход чрез 
съобразена с конкретните условия подкрепа в процесите на повишаване на 
квалификацията и преквалификация;

43. приканва Комисията да сравни проектите на разходни планове с най-високите 
възможни амбиции в областта на климата;

44. подчертава предложението на Комисията, съдържащо се в стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2030 г., градовете с население от 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 ферми, зелени покриви и стени и улици с дървета; отново 
подчертава положителното въздействие на подобна мярка върху микроклимата и 
здравето в градовете, по-специално за уязвимите групи; поощрява това действие и 
призовава за мобилизиране на политически, регулаторни и финансови 
инструменти за неговото прилагане;

45. призовава за създаване на ефективни механизми за регионално и 
междурегионално сътрудничество в областта на предотвратяването на природни 
бедствия, включително капацитет за реакция, управление и взаимопомощ в 
случай на бедствия;

46. призовава за по-голяма роля на политиката на сближаване в подкрепа на усилията 
за предотвратяване на риска с цел адаптиране към настоящото и бъдещото 
въздействие на изменението на климата на регионално и местно равнище;

47. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на Комитета на регионите и на държавите членки.


