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Инвестициите във възобновяема енергия за постигане на неутралност по отношение на климата трябва също да създават нови

работни места

• Евродепутатите приветстват планът на ЕС да стане неутрален по отношение на
климата до 2050 г.

• За това е необходима по-висока цел за намаление на емисиите от 55%

• Подкрепа за амбициозен устойчив инвестиционен план за постигането на целите на
Зеления пакт
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Евродепутатите подкрепят Европейския зелен пакт, но подчертават
предизвикателствата, включително справедлив и приобщаващ преход и
необходимостта от високи междинни цели.
 
В сряда Парламентът прие своята позиция относно Европейския зелен пакт, който бе
представен  от  председателя  на  Комисията  Урсула  фон  дер  Лайен  по  време  на
пленарния дебат през декември. Евродепутатите приветстваха Европейския зелен пакт
и подкрепят амбициозен устойчив инвестиционен план, който има за цел да преодолее
недостига на инвестиции. Те също призовават за адекватно финансиран механизъм за
справедлив преход.
 
Ускоряване на намаляването на емисиите на парникови газове 
 
Парламентът иска предстоящия закон за климата да включва по-амбициозни цели за
намаляването на емисиите на ЕС за 2030 г.  (55% през 2030 г.  в  сравнение с  1990,
вместо „поне 50% към 55%“, както бе първоначално предложено от Комисията). ЕС
трябва  да  приеме  тези  цели  достатъчно  време  преди  конференцията  на  ООН по
отношение на климата през ноември, заявят евродепутатите. Те също искат междинна
цел за 2040 г. за да се гарантира, че ЕС върви по пътя към достигането на неутралност
по отношението на климата през 2050 г.
 
С цел да се предотврати изместване на въглеродните емисии породени от различията в
амбициите по отношение на климата на световен мащаб, Парламентът призовава за
механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите съвместими с правилата
на СТО.
 
Евродепутатите подчертават, че ще изменят всяко предложение за законодателство,
за  да  съответства  на  целите  на  Зеления  пакт.  По-високи  цели  за  енергийна
ефективност и възобновяема енергия, включително обвързващи национални цели за
всяка държава членка за последното, както и преглед на други законодателства на ЕС
в областта на климата и енергетиката са необходими преди юни 2021 г., добавиха те.
 
Резолюцията бе приета с 482 гласа „за“, 136 гласа „против“ и 95 „въздържал се“.
 
„Парламентът подкрепи с голямо мнозинство предложението на Комисията за Зеления
пакт и приветства факта, че ще има съответствие между всички политики на ЕС и
целите на Зеления пакт. Земеделието, търговията и икономическото управление, както
и други области на политиката сега трябва да се разглеждат и анализират в контекста
на Зеления пакт“,  каза Паскал Канфен (Обнови Европа, Франция), председател на
комисията по околна среда на ЕП.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_en
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Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Приетият текст ще бъде достъпен тук (15.01.2020)
Проучване на ЕП относно Европейския зелен пакт
Прессъобщение: Нова зелена стратегия за Европа: Първи реакции от евродепутатите
(11.12.2019)
Прессъобщение:  Европейският парламент обявява извънредна ситуация в областта на
климата (28,11.2019)
Евробарометър: европейските граждани поставят изменението на климата като
основен приоритет за ЕП
Европейски зелен пакт (Предложение на Комисията)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2956(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191203IPR68087/nova-zelena-strateghiia-za-evropa-prvi-reaktsii-ot-evrodeputatite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191203IPR68087/nova-zelena-strateghiia-za-evropa-prvi-reaktsii-ot-evrodeputatite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191129IPR67710/evropeytsite-postaviat-izmenenieto-na-klimata-kato-osnoven-prioritet-za-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191129IPR67710/evropeytsite-postaviat-izmenenieto-na-klimata-kato-osnoven-prioritet-za-ep
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk

