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ПРОЕКТ НА ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

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

Паскова, Съвет/Чехия 

01 април 2022 г., събота, 17.00 – 19.00 ч. 

 

Работната група заседава във виртуален формат, за да приключи обсъжданията на 

проектопредложенията за пленарното заседание на Конференцията; клъстер II „Изменение на 

климата, енергетика и транспорт“, клъстер III „Устойчиво потребление, опаковане и 

производство“ и клъстер IV „Информация, осведоменост, диалог и начин на живот“.  

 

1. Откриване от председателя и говорителя  

 

Председателят и говорителят благодариха на членовете на ЕП за извършената до момента 

работа. Председателят обясни, че работата ще се съсредоточи върху останалите елементи. 

 

2. Размяна на мнения 

 

Членът на Комисията Войчеховски присъства на срещата и очерта как реформата на общата 

селскостопанска политика (ОСП) може да допринесе за изпълнението на препоръките на 

гражданите, включително чрез насърчаване на устойчивостта от екологична, социална и 

икономическа гледна точка, и подкрепа на усилията за справяне с изменението на климата, 

опазване на природните ресурси и възстановяване на биологичното разнообразие, като по този 

начин представлява важен стълб на Европейския зелен пакт. Членът на Комисията изтъкна 

редица мерки в рамките на ОСП, насочени към преход към по-екологосъобразно и по-устойчиво 

селско стопанство, като например екосхеми и подпомагане на земеделските стопани с цел 

подпомагане на поминъка и гарантиране на процъфтяващи селски райони. Членът на Комисията 

изтъкна също така, че войната в Украйна и пандемията са подчертали решаващото значение на 

продоволствената сигурност, и припомни неотдавнашното съобщение на Комисията (прието на 

23 март), в което се определят редица действия за гарантиране на продоволствената сигурност.  

 

Цел № 3: Справяне с изменението на климата и повишаване на европейската енергийна 

сигурност, като се вземат предвид геополитическите последици, и осигуряване на достатъчна, 

достъпна и устойчива енергия за европейците, като същевременно се запазва ролята на 

световен лидер и се зачитат глобалните цели за опазване на климата:  
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По време на обсъждането, което започна с мярка 9 и цел 3, бяха разгледани следните въпроси 

и предложения: 

 

➢ Наред с другото, бяха споменати и следните предложения за допълнения на текста: 

финансова подкрепа за филтри за CO2, мерки за борба с данъчните измами, след 

преходен период, подкрепа за загуби и щети, островни региони.  

➢ Обсъжданията бяха съсредоточени върху мерките, свързани с инвестициите в 

съхранение на енергия и благоприятни за климата технологии и иновации.  

➢ Беше обсъдена необходимостта вече да не се субсидират изкопаемите горива и да не се 

предоставя финансиране за традиционна газова инфраструктура. Въпреки че като цяло 

беше постигнато съгласие относно необходимостта от преминаване към по-устойчиви 

енергийни източници, членовете на ЕП подчертаха също така, че настоящата 

геополитическа ситуация подчертава необходимостта от енергийна сигурност и че 

постепенното премахване е дългосрочната цел, но трябва да има преходен период. 

 

Цел № 4: Осигуряване на висококачествена, модерна и безопасна инфраструктура, като се 

гарантира свързаност, включително на селските райони, по-специално чрез обществения 

транспорт 

 

По време на обсъждането бяха разгледани следните въпроси и предложения: 

➢ Наред с другото, бяха споменати и следните предложения за допълнения на текста: 

екологосъобразна инфраструктура, островни региони, особено селски райони, 

безопасност, всички велосипедни инфраструктури, където съществуват надеждни 

алтернативи, свързани с доходите. 

➢ Като цяло беше постигнато съгласие по формулирането на целта и обсъжданията бяха 

съсредоточени по-специално върху необходимостта инфраструктурата да бъде 

екологосъобразна, както и върху особените обстоятелства, пред които са изправени 

островните държави и/или отдалечените райони. 

➢ По време на дискусия относно ограничаването на полетите на къси разстояния бяха 

повдигнати практическите трудности за конкретни региони и други усложнения, което 

доведе до възможен компромис, който обвързва ограничаването на полетите на къси 

разстояния с надеждни алтернативи и препоръката за подобряване на железопътната 

мрежа.  

➢ Беше изтъкната и необходимостта да се вземат предвид социалните и справедливи 

съображения, т.е. по отношение на субсидиите и стимулите за преход към мобилност с 

нулеви емисии. 

 

Цел № 5: По-добро използване и управление на материалите в рамките на ЕС, така че да 

станат по-автономни, кръгови и по-малко уязвими По-добри и устойчиви продукти и 

производство в ЕС и насърчаване на кръговата икономика: продукти, които отговарят на 

общите екологични стандарти на ЕС (по-дълготрайни, с по-лесно повторно използване, 

ремонт и рециклиране): 
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По време на обсъждането бяха разгледани следните въпроси и предложения: 

➢ Наред с другото, бяха споменати и следните предложения за допълнения на текста: 

зелен водород, QR код, по-строги стандарти, по-малко зависими продукти, пуснати 

на пазара на ЕС, цифров паспорт на продуктите, избягване на разхищението на 

храни, стратегия на ЕС за устойчив текстил.  

➢ Бяха направени предложения мярката за стандартите да стане по-конкретна и по-строга 

по отношение на производствените стандарти и да се включат по-специално вносните 

продукти. 

➢ Един член изтъкна, че мярката за преразглеждане на световните вериги на доставки 

следва да споменава селското стопанство, но не следва да се ограничава до него.  

➢ По отношение на мярката, отнасяща се до отпадъците, беше предложено на първо място 

да се използва по-ясен език за това как да се избягват отпадъците, като се определят по-

добри цели за предотвратяване и повторна употреба/рециклиране. Предложението за 

сливане на мерките, отнасящи се до отпадъците, беше прието добре.  

➢ По отношение на схемите за връщане на депозити беше предложено да има 

усъвършенствани стандарти за контейнерите.  

➢ Беше изтъкнато правото на поправка с цел справяне с остаряването и беше подчертано 

колко е важно резервните части да бъдат достъпни за по-дълъг период от време.   

➢ Формулировката относно вторичните суровини на пазара беше преформулирана, за да 

се създаде истински пазар и да се предвидят разпоредби относно количеството на 

вторичните материали в продуктите.  

➢ По отношение на мярката, отнасяща се до модните продукти, беше предложено 

позоваване на стратегията на ЕС за устойчив текстил.  

 

Цел № 6: Насърчаване на знанията, осведомеността и диалога относно околната среда, 

изменението на климата, използването на енергия и устойчивостта: 

 

По време на обсъждането бяха разгледани следните въпроси и предложения: 

➢ Наред с другото, бяха споменати и следните предложения за допълнения на текста: 

образование, интерактивно обучение, учене през целия живот, грамотност по 

отношение на устойчивостта. 

➢ Беше повдигнат въпросът, че първоначалната препоръка на Европейската гражданска 

група говори за „интерактивна платформа за проверка на фактите“ и членовете на ЕП се 

съгласиха, че това следва да бъде добавено.  

➢ Някои членове подчертаха, че мерките, свързани с образователните и учебните 

материали, следва да включват аспекта на ученето през целия живот и необходимостта 

от преквалификация и научни изследвания.  

➢ Относно мярката, свързана с укрепването на ролята и действията на ЕС в областта на 

околната среда и образованието, един член припомни националната компетентност в 

тези области.  

➢ Във връзка с хранителните режими на растителна основа гражданите предложиха да се 

постигне добър баланс и да се търсят полезни взаимодействия с подобни мерки на 

работната група по здравеопазване.  
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➢ Други подчертаха значението на пренасочването на използването на земеделска земя 

от хранене на животни към по-голяма независимост на ЕС в производството на храни.  

  

3. Закриване от председателя 

 
Председателят и говорителят закриха заседанието, като заявиха, че вторият проект на 

предложения ще бъде изпратен в понеделник, и напомниха на членовете, че последното 

заседание на работната група ще се проведе на 7 април. 

 


