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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 
Работна група „Изменение на климата и околна среда“, под председателството на г-жа 

Паскова, Съвет/Чехия 
22 октомври 2021 г., 14.00 – 16.00 ч. 

 
 

1. Встъпителни бележки на председателя  
 

Председателят, г-жа Анна Паскова, приветства членовете и очерта основните теми на 
многоезичната цифрова платформа (платформата). Тя припомни също така направленията и 
подтемите, които бяха определени от панел 3 – един от европейските граждански панели. 
След това председателят даде думата на представителите на гражданите от европейските 
граждански панели, след което думата беше дадена на всички останали членове на 
работната група, които пожелаха да вземат думата. 

 
2. Обсъждане 

В началото на размяната на мнения представителите на съответния европейски граждански 
панел (панел 3) обясниха, че първото заседание е било встъпително, но че вече е постигнат 
известен консенсус в редица области, като например насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници и намаляване на потреблението на енергия. Бяха споделени и 
други идеи, като например намаляване на броя на полетите и насочване на усилията към 
високоскоростните железопътни връзки. 
 
По време на дебата между членовете на работната група бяха повдигнати множество 
въпроси:  
 
 Постигане на пълно разбиране на термините при разглеждането на „енергията от 

възобновяеми източници“ и „първичната“ и „вторична енергия“; 

 Неотложността на ситуацията и необходимостта от разглеждане на въпроса за 

икономиите на енергия и стимулирането на иновациите в краткосрочен план; 

 Необходимостта да се гарантира справедлив преход, с пълноценното участие на 

социалните партньори и ключовата роля на системите за социална закрила и публичните 

услуги;  

 Необходимостта ЕС да демонстрира лидерство на 26-ата конференция на страните по 

РКООНИК (COP26) и в по-общ план – да дава пример; 

 Разглеждане както на заплахите, така и на възможностите във всички области, например 

в селскостопанския сектор; 

 Някои участници изтъкнаха, че ядрената енергия е чиста и че евтината енергия е 

изключително важна за промишленото развитие и техническите иновации; 

 Необходимостта от възприемане на широк подход при разглеждането на въпроса за 

пестенето на енергия и ресурси; 
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 В по-общ план – важността да се обърне внимание на кръговата икономика; разглеждане 

на въпроса за повторната употреба на материали, натиска върху околната среда, 

предизвикан от неустойчивото потребление, и проблема с бързото остаряване на 

уредите; 

 Необходимостта от насочване на вниманието като цяло към устойчивостта, също така и 

като бизнес модел, както и от избягване на заблуждаващите твърдения за 

екологосъобразност; 

 Осъзнаване на последиците от изменението на климата, но също така и на мерките, 

предприети в тази връзка за определени области, общности и уязвими граждани. 

Равнопоставеността е от решаващо значение в този контекст (създаване на качествени 

работни места и зачитане на правата на работниците в новите вериги за генериране на 

добавена стойност, заетост, борба срещу социалния дъмпинг), както и аспектът, свързан 

с равенството между половете;  

 Мерките за адаптиране следва да вървят ръка за ръка с усилията за смекчаване на 

последиците от изменението на климата;  

 Що се отнася до транспорта, в селските райони често липсват екологични алтернативи; и 

е необходимо да се ползва автомобил, за да се отиде на лекар или да се стигне до 

работното място, например; 

 При разглеждането на въпроса за справянето със замърсяването и отпадъците беше 

специално споменато и качеството на водите; 

 Полагане на усилия за социално устойчиво опазване на климата; 

 Необходимостта от осигуряване на публичен достъп до природата, евентуално „правото 

на достъп до природата“, но без прекомерен и неустойчив туризъм; 

 Значението на двойния преход, по-специално в сектора на информационните 

технологии, на иновациите и изграждането на устойчива инфраструктура (с цел справяне 

с последиците от изменението на климата), както и увеличаване на инвестициите за 

технологичен напредък; 

 Следва да се вземат предвид специфичните характеристики на всеки отделен регион, с 

всички възможности и ограничения. 

 Необходимостта да се вземе предвид фактът, че прогнозите на експертите са били 

погрешни в миналото и че всички мерки трябва да бъдат балансирани; 

 Необходимостта от преминаване от базиран на маркетинга модел към модел, базиран 

на грижата за благоденствието на хората, и разработване на устойчиви бизнес модели; 

 Силно акцентиране върху комуникацията и намаляване на страха от нови идеи; 

 Критично разглеждане на настоящата система за предоставяне на субсидии за енергия, 

както и на ДДС системите за здравословни и екологосъобразни продукти, като се 

гарантира справедлива и устойчива система; 

 Значението на образованието, както и на необходимостта от реални последици и 

санкции за лицата, които причиняват щети на околната среда, подобряване на 

опазването на биологичното разнообразие и утвърждаване на понятието „екоцид“ като 

престъпление; 

 Мерки и средства за улесняване на справедливия преход към по-екологосъобразни 

политики, включително и обвързване със социални условия.  

 
Във връзка с очакванията на членовете относно резултатите от работата на работната група 
беше изтъкнато също така следното: 
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 Необходимостта от внимателно изслушване на гражданите в този процес и отчитане на 

приложимостта на дадените идеи и тяхното въздействие върху хората и обществото; 

 Осигуряване на яснота за това какво може да се постигне и на какво равнище трябва да 

се действа; на европейско, национално и местно ниво.  

 Необходимо е да се поемат ясни ангажименти от органите на всички нива и от всички 

участващи (международни) организации; 

 Необходимостта да се признае напредъкът, постигнат през последните години, като все 

пак се запазят амбициите за бъдещето; 

 Желанието да се изготвят ясни препоръки за работната група, включително много 

практични и лесно приложими препоръки; 

 Гарантиране на подходящ процес на размисъл, без да се бърза с приемането на 

законодателство или на заключения от конференцията;  

 Подчертаване на необходимостта от представяне на конкретни и практически 

предложения; 

 Необходимостта от структуриране на дейността на работната група и от осигуряване на 

подходяща информация за членовете; 

 Необходимостта да се постигнат конкретни резултати в рамките на работната група, за 

да се осигури принос към пленарните заседания; 

 Приносът на цифровата платформа не следва да бъде класифициран; 

 Резултатите от работата на работната група следва да бъдат представени в писмена 

форма. 

 
3. Заключителни бележки на председателя 

 
В заключение председателят благодари на всички членове за техния принос, като подчерта, 
че някои въпроси вече са били повдигани многократно. Изглежда е налице широка подкрепа 
за идеята, че е необходимо да се действа бързо. Ясно е също така, че всички мерки трябва 
да бъдат социално приемливи. За да се постигне напредък, трябва да се образоваме и да 
правим иновации, като се възползваме от всички налични данни и научни постижения. 
 
Председателите увериха членовете, че следващото заседание на работната група ще бъде 
по-структурирано, въз основа на съпътстващите документи и приноса на европейските 
граждански панели и междинните доклади, както и че членовете ще бъдат призовани да 
приоритизират въпросите, които ще се обсъждат на следващото заседание. Председателят 
посочи, че следващото заседание на работната група ще се проведе по време на 
декемврийската пленарна сесия, и закри заседанието.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II Списък на членовете на работна група „Изменение на климата и околна 
среда“  
 

Председател:  
Анна 
ПАСКОВА 

 (Съвет)  

    

Обръщение 
Собствено 
име 

Фамилно име Организация 

        

Г-н 
Пиер-
Александър  

АНГЛАД Национални парламенти 

Г-жа Мутерем  АРАС Комитет на регионите 

Г-жа Александра  АТАЛИДЕС Национални парламенти 

Г-жа  Клаудия БАНУ Национални парламенти 

Г-жа Хилдегард БЕНТЕЛЕ Европейски парламент 

Г-н  Паскал БОЛО Социални партньори 

Г-жа Мануела  БОРА 
Местен/регионален 

представител 

Г-жа Мария ЧИНКУЕ 
Европейски граждански 

панели 

Г-жа Естер ДЕ ЛАНГЕ Европейски парламент 

Г-н Шандор ДЕНЕЗИ 
Европейски граждански 

панели 

Г-н Херберт ДОРФМАН Европейски парламент 

Г-жа Елеонора ЕВИ Европейски парламент 

Г-жа Клаудия ГАМОН Европейски парламент 

Г-н Олгиерд  ГЕБЛЕВИЧ Комитет на регионите 

Г-жа  Леонор  ГЕВЕСЛЕР Съвет 

Г-н Адам  
ГИБУРЖЕ-
ШЧЕТВЕРТИНСКИ  

Съвет 

Г-жа Елизабет  
ГИГУ 

Национални граждански 
панели/събития 

Г-жа Валентина ГУТКАС 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа Патриция  ХАЙДЕГЕР Гражданско общество 

Г-н Дорин ХЕЛ 
Европейски граждански 

панели 

Г-н Райнер Герд ХОФМАН 
Европейски икономически 

и социален комитет 

Г-жа Биргит  ХОНЕ Национални парламенти 

Г-жа Лаура ХЕУХТАСАРИ Европейски парламент 

Г-н Йенс  ЖОЕЛ Национални парламенти 

Г-жа Хайналка  ЮХАС Национални парламенти 

Г-жа Тилде КАРЛСОН 
Европейски граждански 

панели 

Г-н Боян  КЕКЕЧ Национални парламенти 

Г-н Албан ЛАВО 
Европейски граждански 

панели 
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Г-н Килиан  ЛОАН 
Европейски икономически 

и социален комитет 

Г-н Яни  МАКЕЛА Национални парламенти 

Г-жа Ева МЕСАРОШ 
Европейски граждански 

панели 

Г-н Хаус МОЛЕНХАУЕР 
Европейски граждански 

панели 

Г-жа Анна  ПАСКОВА Съвет 

Г-н  Марко  ПАВИЧ Национални парламенти 

Г-жа Росела ПЕЛАРИН 
Европейски граждански 

панели 

Г-жа Зита  ПЛЕЩИНСКА Национални парламенти 

Г-н Аугустс РЕДОВИЧ 
Европейски граждански 

панели 

Г-жа Катерина РЕНДЕ ДОМИНИС 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа 
Мария 
Еухения 

РОДРИГЕС ПАЛОП Европейски парламент 

Г-жа Елен  РИКМАНС Национални парламенти 

Г-н Андреас ШИДЕР Европейски парламент 

Г-жа Итка  СЕЙТЛОВА Национални парламенти 

Г-н Виргиниюс СИНКЕВИЧИУС Европейска комисия 

Г-жа Ливия СПЕРА Социални партньори 

Г-жа Беата ШИДЛО Европейски парламент 

Г-жа Вера ТАКС Европейски парламент 

Г-н Нилс ТУРВАЛДС Европейски парламент 

Г-н Ласло ТРОЧАНИ Европейски парламент 

Г-жа Юлиане УНБЕРАЙТ 
Европейски граждански 

панели 

Г-жа Адина ВАЛЕАН Европейска комисия 

Г-жа  Юдит ВАРГА Съвет 

Г-н Милтиадис  ВАРВИЦИОТИС Съвет 

Г-жа Ана Паула  ЗАКАРИАШ Съвет 

    
 


