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ПРОЕКТ НА ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

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

Паскова, Съвет/Чехия 

7 април 2022 г., събота, 18.00 – 21.00 ч. 

 

1. Откриване от председателя и говорителя  

Председателят обясни, че това ще бъде последното заседание на работната група и неговата 

цел ще бъде финализирането на проектите на предложения за пленарното заседание. Тя 

подчерта, че е постигнат значителен напредък, но последните нерешени въпроси трябва да 

бъдат обсъдени. По време на размяната на мнения всички предложения бяха разгледани 

поотделно в обратен ред.  

 

2. Размяна на мнения 

 

ЦЕЛ 1: 

Безопасно, устойчиво, справедливо, отговорно по отношение на климата и достъпно 

производство на храни, при спазване на принципите за устойчивост, съобразяване с околната 

среда, опазването на биологичното разнообразие и екосистемите при същевременно 

гарантиране на продоволствената сигурност: 

По отношение на Цел 1 беше изтъкната необходимостта да се наблегне на зелената и синята 

икономика и беше договорена промяна в Мярка 1, за да се премахне думата „висока“ в израза 

„гарантиране на висока производителност“. Освен това необходимостта от обучение на 

земеделските стопани беше разширена, така че да включва и обучение „от“ земеделските 

стопани. 

 

ЦЕЛ 2: 
Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и ландшафта и премахване на 
замърсяването: 
По Цел 2 обсъжданията бяха съсредоточени върху Мерки 5 и 7 и бяха договорени редица 

промени в текста. По Мярка 5 относно залесяването беше добавено отчитане на националните 

особености при  

препоръчване на обвързващи национални цели за повторно залесяване.  По Мярка 7 бяха 

направени и подкрепени няколко предложения във връзка с подобряването на опазването на 

водните източници и усъвършенстването на текста относно научните изследвания и 

финансирането на морските горива и технологии. 
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ЦЕЛ 3: 

Повишаване на европейската енергийна сигурност и засилване на енергийната независимост 

на ЕС, като същевременно се гарантира справедлив преход и на европейците се предоставя 

достатъчна, достъпна и устойчива енергия. Справяне с изменението на климата, като ЕС играе 

роля на световен лидер в политиката за устойчива енергетика и зачита глобалните цели в 

областта на климата: 

 

 

Като цяло членовете на ЕП подкрепиха целта и в това отношение беше повдигнат въпросът за 

необходимостта от постигане на енергийна независимост. По Мярка 1 по тази цел беше 

изразена подкрепа за това, че целта е да се „осъществи“ екологичният преход и той да се ускори, 

когато това е възможно. Беше изтъкнато също така, че това следва да се случи „по-конкретно“ 

чрез инвестиции в енергия от възобновяеми източници. 

По отношение на Мярка 3 относно електроенергийната мрежа членовете на ЕП се съгласиха да 

разширят мярката, за да включва „поддръжката „и „преобразуването“ на мрежата с цел 

повишаване на безопасността и прехода към енергия от възобновяеми източници.  

По Мярка 5 относно технологиите за възобновяема енергия се проведе продължителен дебат 

относно ролята на  

водорода. В крайна сметка позоваването на „употребата“ на водород беше разширено, така че 

да обхване „производството и употребата“.  

Беше поставен допълнителен акцент върху значението на защитата на работниците и работните 

места и беше предложено да се включи в Мярка 8. 

Мярка 10 относно постепенното премахване на субсидирането на изкопаемите горива беше 

обсъдена отново, но в крайна сметка не бяха договорени никакви промени в текста. 

 

ЦЕЛ 4:  

Осигуряване на висококачествена, модерна, екологична и безопасна инфраструктура, която 

да гарантира свързаност, включително на селските райони, по-специално чрез финансово 

достъпен обществен транспорт: 

 

Налице е широка подкрепа за настоящите мерки по тази цел. Членовете обсъдиха използването 

на технологии за превозни средства, които са трудни за електрифициране, и необходимостта от 

включване на островните региони беше изтъкната като промяна в текста. 

 

ЦЕЛ 5: 

Подобряване на използването и управлението на материалите в рамките на ЕС, така че да се 

постигне по-голяма кръговост и автономност и по-малка зависимост: Изграждане на кръгова 

икономика чрез насърчаване на устойчиви продукти и производство в ЕС. Гарантиране, че 

всички продукти, пуснати на пазара на ЕС, отговарят на общите екологични стандарти на ЕС: 

 

Мярка 6, която има за цел създаването на платформа за знания за това как да се използват и 

поправят продукти, беше предмет на обсъждания относно концепцията за употреба и беше 
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постигнато съгласие относно добавянето на „устойчива“ или „дългосрочна“ употреба. Тук се 

подчертава  ролята на знанията, разработени от организациите на потребителите.  

В Мярка 7 относно планираното остаряване беше въведена по-диференцирана формулировка, 

включително ранно и преждевременно остаряване, както и необходимостта потребителите да 

имат достъп до резервни части. Беше обсъден минимален брой години за наличност на 

резервни части, но няколко членове на ЕП счетоха, че това е невъзможно поради 

разнообразието на продуктите и различната им употреба.  

Във връзка с Мярка 8 относно пазара на вторични суровини беше договорена необходимостта 

да се говори за по-интелигентно и по-малко използване на  

първичните суровини. 

Мярка 10 относно ограничаването на рекламите на вредни за околната среда продукти беше 

обсъдена отново, но в крайна сметка не бяха договорени никакви промени в текста.  

 

ЦЕЛ 6: 

Насърчаване на знанията, осведомеността, образованието и диалога относно околната среда, 

изменението на климата, използването на енергия и устойчивостта: 

По отношение на Мярка 6 относно задължителното преподаване по въпросите на биологичното 

разнообразие в училищата и Мярка 7 относно образованието беше отбелязано, че това е от 

компетентността на държавите членки и че действащият Договор не позволява изготвянето на 

училищни програми. Също така беше отбелязано, че Мярка 6 по Цел 1 може да бъде 

консолидирана в Мярка 6 от Цел 6. 

 

3. Закриване от председателя 

 
Председателят и говорителят приключиха заседанието и председателят напомни на членовете 

на ЕП, че предложенията ще бъдат обсъдени на пленарната сесия на 9 април, събота. 

 


