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КРАТКА ОБОСНОВКА

Благоденствие в рамките на нашата планета

С настоящото законодателно предложение Европейската комисия възнамерява да 
установи за периода от 2013 до 2020 г. седмата програма за действие за околната среда 
от създаването на първата през 1973 г. Тъй като шестата програма за действие за 
околната среда беше на път да изтече през юли 2012 г., на 20 април 2012 г. 
Европейският парламент настоятелно призова Европейската комисия в своята 
резолюция1 да представи възможно най-скоро последваща програма, за да даде 
възможност за преход към устойчиво бъдеще, да гарантира непрекъснатост и да се 
избегнат пропуски. Със своята резолюция Парламентът призова Комисията да основе 
своето бъдещо предложение на следните три приоритета: прилагане и засилване на 
законодателството в областта на околната среда, включване на целите в областта на 
околната среда във всички секторни политики и международното измерение на 
опазването на околната среда. 

През ноември 2012 г. Комисията изпрати своето проекторешение относно Обща 
програма на Европейския съюз за действие за околната среда, озаглавена 
„Благоденствие в рамките на нашата планета“. Подобно на предишни програми 
предложената седма програма за действие за околната среда се стреми да създаде 
всеобхватна рамка за различните мерки в областта на околната среда, пътни карти и 
законодателство, които бяха публикувани неотдавна от Комисията. Възнамерява се 
включването и взаимното проучване на всички съществуващи цели за 2020 г., свързани 
с околната среда, в различните области на политиките. Освен това настоящото 
предложение за програма за действие за околната среда предоставя дългосрочни 
перспективи, предлагайки визия за 2050 г. Новата програма цели да се увеличи 
приносът на политиката в областта на околната среда за прехода към ресурсно 
ефективна, нисковъглеродна икономика, в която природният капитал е защитен и 
увеличен, а също така е гарантирано здравето и благосъстоянието на гражданите. 

Европейската комисия посочва в приложението към предложението списък от девет 
приоритетни цели, които ЕС и неговите държави членки следва да постигнат:
1. опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
2. превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна 

нисковъглеродна икономика;
3. защита на гражданите на Съюза от свързани с околната среда въздействия и рискове 

за здравето и благоденствието им;
4. осигуряване на максимални ползи от законодателството на Съюза в областта на 

околната среда;
5. подобряване на доказателствената база за политиката в областта на околната среда;
6. осигуряване на инвестиции за политиката в областта на околната среда и климата, 

както и на правилно ценообразуване;

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Резолюция на Европейския парламент от 20 април 2012 г. относно прегледа 

на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма 
за действие за околната среда — По-добра околна среда за по-добър живот (2011/2194(INI))
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7. по-добро интегриране на проблемите на околната среда и повишена съгласуваност 
на политиките;

8. повишаване на устойчивостта на големите градове в Съюза;
9. повишаване на ефективността на Съюза в справянето с регионални и глобални 

предизвикателства, свързани с околната среда.

Екологични предизвикателства пред сектора на селското стопанство

Секторът на селското стопанство е подложен на сериозен натиск в контекста на 
увеличаващото се търсене на храни в световен мащаб, ограничените ресурси, 
необходимостта от мерки за опазване на околната среда и предизвикателствата пред 
производството на храни в резултат от промяната в климата. 

Селското стопанство има сериозен принос за емисиите на парникови газове, но заедно с 
горите има също така значителен потенциал за смекчаване на промяната в климата 
посредством абсорбиране и съхранение на въглерод. Научноизследователската дейност 
и иновациите могат също да изиграят основна роля при смекчаването на промяната на 
климата и адаптацията, като например бъдат намалени емисиите от селското 
стопанство и бъде подобрена устойчивостта на културите спрямо последиците от 
промените в климата.

Ефективността на ресурсите при производството на храни ще бъде от ключово 
значение за преодоляването на настоящите и бъдещите предизвикателства с оглед на 
ограничените природни ресурси. Според Организацията по прехрана и земеделие към 
ООН населението на света ще нарасне с една трета до 2050 г. В съчетание с изменените 
модели на потребление това ще доведе до увеличаване на търсенето на храни с 70 %. 
По тази причина е от съществено значение селското стопанство на Европа да постигне 
възможно най-високи равнища на устойчивост и ефикасност на ресурсите.

Също е важно да се напомни, че хранителните отпадъци в световен мащаб са се 
увеличили с 50 % от 1974 г. и са необходими незабавни действия за справяне с 
разхищаването на храни в рамките на хранителната верига. 

Законодателните предложения за реформа на ОСП се стремят да свържат директните 
плащания с предоставянето на обществени блага и да заделят средства от ЕЗФРСР за 
агроекологични мерки. Търсеният ефект е да се насърчат благоприятни за околната 
среда земеделски практики, като разнообразяване на културите, опазване на 
постоянните пасища, установяване и поддържане на ценни от екологична гледна точка 
участъци от обработваема земя и гори. 

Съюзът трябва да разработи всеобхватни действия в отговор на изменението на 
климата, за да се запазят издръжливостта и конкурентоспособността на европейското 
селско стопанство, така че то да продължи да играе ролята си на производител на 
висококачествени храни и доставчик на екологични услуги и да продължи да 
допринася за устойчивото развитие на селските райони на ЕС. 

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1
Предложение за решение

Приложение – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През последните десетилетия 
значително бяха намалени емисиите на 
замърсители на въздуха, водите и 
почвите, а през последните години — и 
емисиите на парникови газове. 
Актуализирано е законодателството на 
ЕС за химикалите и е ограничено 
използването на множество токсични 
или опасни вещества като олово, кадмий 
и живак в продукти, употребявани в 
повечето домакинства. Гражданите на 
ЕС ползват вода, която спада към тези с 
най-високо качество в света, а над 18 % 
от територията на ЕС и 4 % от неговата 
морска акватория са определени за 
защитени природни зони.

2. През последните десетилетия бяха 
намалени емисиите на замърсители на 
въздуха, водите и почвите, а през 
последните години — и емисиите на 
парникови газове. Актуализирано е 
законодателството на ЕС за химикалите 
и е ограничено използването на 
множество токсични или опасни 
вещества като олово, кадмий и живак в 
продукти, употребявани в повечето 
домакинства. Гражданите на ЕС ползват 
вода, която спада към тези с най-високо 
качество в света, а над 18 % от 
територията на ЕС и 4 % от неговата 
морска акватория са определени за 
защитени природни зони.

Изменение 2
Предложение за решение

Приложение – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Въпреки това много от тенденциите в 
ЕС в областта на околната среда 
продължават да будят безпокойство —
не на последно място поради 
недостатъчното прилагане на 
действащото законодателство на ЕС в 
тази област. Само 17 % от биологичните 
видове и местообитанията, оценени 
съгласно Директивата за 
местообитанията, са в добро състояние, 
а деградацията и загубата на 
природен капитал застрашават 

5. Въпреки това много от тенденциите в 
ЕС в областта на околната среда 
продължават да будят безпокойство —
не на последно място поради 
недостатъчното прилагане на 
действащото законодателство на ЕС в 
тази област. Само 17 % от биологичните 
видове и местообитанията, оценени 
съгласно Директивата за 
местообитанията, са в добро състояние. 
Тридесет процента от територията на 
ЕС е силно разпокъсана, като това се 
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усилията за постигането на целите 
на ЕС относно биологичното 
разнообразие, както и на целите във 
връзка с изменението на климата.
Това е свързано с големи разходи, 
които все още не се оценяват 
правилно в нашата икономическа или 
социална система. Тридесет процента 
от територията на ЕС е силно 
разпокъсана, като това се отразява на 
свързаността и състоянието на 
екосистемите и на тяхната способност 
да предоставят услуги, както и 
надеждни местообитания за видовете. 
Макар че в ЕС е постигнат напредък в 
премахването на връзката между 
растежа и емисиите на парникови 
газове, използването на ресурсите и 
въздействието върху околната среда, 
използването на ресурсите все още до 
голяма степен е неустойчиво и 
неефективно, а отпадъците все още не 
се стопанисват правилно. В резултат на 
това предприятията в ЕС се лишават от 
значителните възможности, 
предоставяни от ефективността на 
ресурсите за повишаване на 
конкурентоспособността, намаляване на 
разходите, увеличаване на 
производителността и подобряване на 
сигурността на доставките. Качеството 
на водите и нивата на замърсяване на 
въздуха все още са проблем в много 
части на Европа, а гражданите на ЕС 
продължават да бъдат изложени на 
действието на опасни вещества с 
потенциал да застрашат тяхното здраве 
и благосъстояние. Неустойчивото 
земеползване унищожава плодородни 
почви, което се отразява върху 
продоволствената сигурност и 
постигането на специфичните цели 
относно биологичното разнообразие. 
Продължава процесът на деградация на 
почвите, който до голяма степен е 
безконтролен.

отразява на свързаността и състоянието 
на екосистемите и на тяхната 
способност да предоставят услуги, както 
и надеждни местообитания за видовете. 
Макар че в ЕС е постигнат напредък в 
премахването на връзката между 
растежа и емисиите на парникови 
газове, използването на ресурсите и 
въздействието върху околната среда, 
използването на ресурсите все още до 
голяма степен е неустойчиво и 
неефективно, а отпадъците все още не 
се стопанисват правилно. В резултат на 
това предприятията в ЕС се лишават от 
значителните възможности, 
предоставяни от ефективността на 
ресурсите за повишаване на 
конкурентоспособността, намаляване на 
разходите, увеличаване на 
производителността и подобряване на 
сигурността на доставките. Качеството 
на водите и нивата на замърсяване на 
въздуха все още са проблем в много 
части на Европа, а гражданите на ЕС 
продължават да бъдат изложени на 
действието на опасни вещества с 
потенциал да застрашат тяхното здраве 
и благосъстояние. Неустойчивото 
земеползване унищожава плодородни 
почви, което се отразява върху 
продоволствената сигурност и 
постигането на специфичните цели 
относно биологичното разнообразие. 
Продължава процесът на деградация на 
почвите, който до голяма степен е 
безконтролен.
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Изменение 3
Предложение за решение

Приложение – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. С оглед да се осигури добър живот в 
бъдеще, сега следва да се предприемат 
спешни съгласувани действия за 
подобряване на екологичната 
устойчивост и за постигане на 
максималните възможни ползи за 
икономиката и обществото от 
политиката в областта на околната 
среда, като същевременно се вземат 
предвид екологичните граници на 
планетата. Настоящата програма 
отразява ангажимента на ЕС да се 
превърне в приобщаваща екологична 
икономика, която да гарантира растеж и 
развитие, да защитава здравето и 
благосъстоянието на човека, да 
осигурява достойни работни места, да 
намалява неравенствата и да инвестира 
в природния капитал, както и да го 
опазва.

9. С оглед да се осигури добър живот в 
бъдеще, сега следва да се предприемат 
спешни съгласувани действия за 
подобряване на екологичната 
устойчивост и за постигане на 
максималните възможни ползи за 
икономиката и обществото от 
политиката в областта на околната 
среда, като същевременно се вземат 
предвид екологичните граници на 
планетата. Настоящата програма 
отразява ангажимента на ЕС като 
световен участник да се застъпи в 
международен план за това, да се 
превърне в приобщаваща екологична 
икономика, която да гарантира растеж и 
развитие, да защитава здравето и 
благосъстоянието на човека, както и 
качеството на храните (по 
отношение на хигиената, 
хранителната стойност и 
органолептичните характеристики), 
да осигурява достойни работни места, 
да намалява неравенствата и да 
инвестира в природния капитал, както и 
да го опазва.

Изменение 4
Предложение за решение

Приложение – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. За това преобразяване е необходимо 
пълното интегриране на екологичните 
проблеми в политиките за други 
сектори, като например енергетика, 
транспорт, селско стопанство, 

11. За това преобразяване е необходимо 
пълното интегриране на екологичните 
проблеми в политиките за други 
сектори, като например енергетика, 
транспорт, селско стопанство, 
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рибарство, икономика и промишленост, 
научни изследвания и иновации, заетост 
и социална политика, така че да се 
създаде съгласуван, съвместен подход. 
Действията в рамките на ЕС следва 
също така да бъдат допълнени от 
засилване на действията в световен 
мащаб и сътрудничеството със 
съседните държави с цел справяне с 
общите предизвикателства.

рибарство, международна търговия, 
икономика и промишленост, научни 
изследвания и иновации, заетост и 
социална политика, данъчна политика
(свързани с околната среда 
постъпления), така че да се създаде 
съгласуван, съвместен подход. 
Действията в рамките на ЕС следва 
също така да бъдат допълнени от 
засилване на действията в световен 
мащаб и сътрудничеството със 
съседните държави с цел справяне с 
общите предизвикателства.

Изменение 5
Предложение за решение

Приложение – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. Икономическият просперитет и 
благосъстоянието на ЕС се основават на 
неговия природен капитал, включващ 
екосистеми, които предоставят основни 
блага и услуги — от плодородна почва и 
изпълняващи множество функции гори 
до продуктивна земя и морета, от 
прясна вода и чист въздух до 
опрашване, естествено отводняване, 
регулиране на климата и защита срещу 
природни бедствия. Значителна част от 
законодателството на ЕС има за цел 
опазване, съхраняване и увеличаване на 
природния капитал, като тя включва 
Рамковата директива за водите (РДВ), 
Рамковата директива за морска 
стратегия (РДМС), Директивата за 
качество на въздуха и свързаните с нея 
директиви, както и директивите за 
птиците и за местообитанията. 
Законодателството за справяне с 
изменението на климата, за химикалите, 
промишлените емисии и отпадъците 
също допринася за намаляване на 
въздействието върху биологичното 

16. Икономическият просперитет и 
благосъстоянието на ЕС се основават на 
неговия природен капитал, включващ 
естествени и стопанисвани
екосистеми, които предоставят основни 
блага и услуги — от плодородна почва и 
изпълняващи множество функции гори, 
продуктивна земя с много функции във 
всички региони, и морета, от прясна 
вода и чист въздух до опрашване, 
естествено отводняване, регулиране на 
климата и защита срещу природни 
бедствия. Значителна част от 
законодателството на ЕС има за цел 
опазване, съхраняване и увеличаване на 
природния капитал, като тя включва 
Рамковата директива за водите (РДВ), 
Рамковата директива за морска 
стратегия (РДМС), Директивата за 
качество на въздуха и свързаните с нея 
директиви, както и директивите за 
птиците и за местообитанията. 
Законодателството за справяне с 
изменението на климата, за химикалите, 
промишлените емисии и отпадъците 
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разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.

също допринася за намаляване на 
въздействието върху биологичното 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение – параграф 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. Въпреки значителните досегашни 
усилия, изискването съгласно РДВ до 
2015 г. да се постигне „добро 
екологично състояние“ вероятно ще 
бъде изпълнено само за около 53 % от 
повърхностните водни обекти в ЕС. 
Съществува също така опасност да не 
бъде постигната целта за „добро 
екологично състояние“ към 2020 г. 
съгласно Рамковата директива за морска 
стратегия, наред с другото поради 
продължаващия прекомерен улов и 
наличието на отпадъци в европейските 
морета. И докато политиките на ЕС по 
отношение на емисиите в атмосферата и 
на промишлените емисии спомогнаха за 
намаляването на много форми на 
замърсяване, екосистемите продължават 
да страдат от прекомерни азотни емисии 
и от озоновото замърсяване, дължащи се 
на емисии от транспорта, 
интензивното земеделие и 
производството на електроенергия.

18. Въпреки значителните досегашни 
усилия, изискването съгласно РДВ до 
2015 г. да се постигне „добро 
екологично състояние“ вероятно ще 
бъде изпълнено само за около 53 % от 
повърхностните водни обекти в ЕС. 
Съществува също така опасност да не 
бъде постигната целта за „добро 
екологично състояние“ към 2020 г. 
съгласно Рамковата директива за морска 
стратегия, наред с другото поради 
продължаващия прекомерен улов и 
наличието на отпадъци в европейските 
морета. И докато политиките на ЕС по 
отношение на емисиите в атмосферата и 
на промишлените емисии спомогнаха за 
намаляването на много форми на 
замърсяване, екосистемите продължават 
да страдат от прекомерни азотни емисии 
и от озоновото замърсяване, дължащи се 
на емисии от транспорта, неустойчиви
селскостопански практики и 
производство на електроенергия.
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Изменение 7

Предложение за решение
Приложение – параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. Поради това за опазване, 
съхраняване и увеличаване на 
природния капитал на ЕС е необходимо 
също така проблемите да се решават 
при техния източник — наред с другото 
чрез по-добра интеграция на целите 
относно природния капитал в други 
политики, което ще осигури 
съгласуваност на политиките и 
съпътстващи ползи. 
Екологосъобразните елементи, 
определени в предложенията на 
Комисията за реформи, особено в 
политиките на ЕС в областта на 
селското стопанство и рибарството, 
както и в политиката на сближаване, 
подкрепени от предложения за 
екологизирането на бюджета на ЕС по 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2014—2020 г. са 
предназначени да спомогнат за 
постигането на посочените цели. 
Например за водните екосистеми в 
селските райони следва да е от полза 
обвързването на земеделските 
плащания със спазването на 
съответните изисквания на РДВ, 
както е посочено в предложенията на 
Комисията за реформа на ОСП. 
Екологизирането на ОСП също така ще 
способства за прилагането на 
благоприятни за околната среда 
земеделски практики на 
разнообразяване на културите, 
опазване на постоянните пасища, 
установяване и поддържане на ценни 
от екологична гледна точка участъци 
от обработваема земя и гори.

19. Поради това за опазване, 
съхраняване и увеличаване на 
природния капитал на ЕС е необходимо 
също така проблемите да се решават 
при техния източник — наред с другото 
чрез по-добра интеграция на целите 
относно природния капитал в други 
политики, което ще осигури 
съгласуваност на политиките и 
съпътстващи ползи.
Екологосъобразните елементи, 
определени в предложенията за 
реформи, особено в политиките на ЕС в 
областта на селското стопанство и 
рибарството, както и в политиката на 
сближаване, са включени и в 
съответните предложения за 
екологизирането на бюджета на ЕС по 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2014—2020 г., която 
трябва да предвиди подходящ 
бюджет за финансиране за 
въвеждането на тези елементи. За 
водните екосистеми в селските райони 
следва да е от полза окончателното 
транспониране на РДВ, веднага след 
като директивата е изпълнена по 
еквивалентен начин във всички 
държави членки, както е посочено в 
предложенията на Комисията за 
реформа на ОСП. По-нататъшното 
екологизиране на ОСП също така ще 
способства за прилагането на 
благоприятни за околната среда 
земеделски практики във връзка с преки 
плащания и програми за развитие на 
селските райони. Съществен елемент 
от устойчивото селско стопанство е 
осъществяването му с отговорност 
за бъдещите поколения, при 
същевременно щадене на ресурсите и 
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продуктивност.

Изменение 8
Предложение за решение

Приложение - параграф 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19a.  Управлението на земята в Съюза 
от десетилетия допринася за 
запазването на местообитанията и 
за разнообразието на културния 
ландшафт. Европейското селско и 
горско стопанство постигна през 
изминалите години съществени 
подобрения за всички видове околна 
среда, респ. всички релевантни от 
селскостопанска гледна точка 
използвани вещества, до известна 
степен благодарение на ефикасно 
управление на производството.

Изменение 9
Предложение за решение

Приложение – параграф 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

22. Деградацията, разпокъсването и 
неустойчивата експлоатация на земята в 
ЕС застрашават предоставянето на 
няколко ключови екосистемни услуги, 
заплашват биологичното разнообразие и 
увеличават уязвимостта на Европа към 
изменението на климата и природни 
бедствия. Те също така водят до 
деградация на почвата. Повече от 25 % 
от територията на ЕС са засегнати от 
причинена от вода ерозия на почвата, 
което влошава функциите на почвата и 
се отразява на качеството на сладките 
води. Замърсяването и запечатването на 
почвата също са трайни проблеми. 

22. Деградацията, разпокъсването и 
неустойчивата експлоатация на земята в 
ЕС застрашават предоставянето на 
няколко ключови екосистемни услуги, 
заплашват биологичното разнообразие и 
увеличават уязвимостта на Европа към 
изменението на климата и природни 
бедствия. Те също така водят до 
деградация на почвата. Повече от 25 % 
от територията на ЕС са засегнати от 
причинена от вода ерозия на почвата, 
което влошава функциите на почвата и 
се отразява на качеството на сладките 
води. Замърсяването и запечатването на 
почвата също са трайни проблеми. 
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Счита се, че повече от половин милион 
терена в целия ЕС са замърсени и 
докато бъдат установени и оценени, те 
ще продължават да пораждат 
потенциално сериозни рискове за 
околната среда и здравето. Всяка година 
повече от 1 000 km² земя се отнемат за 
нуждите на жилищното строителство, 
промишлеността и транспорта или за 
развлекателни цели. Тези дългосрочни 
промени са трудно обратими или това 
изисква много средства и почти винаги 
включват компромиси между 
различните социални, икономически и 
екологични нужди. Свързаните със 
земеползването решения за планиране 
на държавите членки следва да станат 
по-издържани.

Счита се, че повече от половин милион 
терена в целия ЕС са замърсени и 
докато бъдат установени и оценени, те 
ще продължават да пораждат 
потенциално сериозни рискове за 
околната среда и здравето. Всяка година 
повече от 1 000 km² земя се отнемат за 
нуждите на жилищното строителство, 
промишлеността и транспорта или за 
развлекателни цели. Тези дългосрочни 
промени са трудно обратими или това 
изисква много средства и почти винаги 
включват компромиси между 
различните социални, икономически и 
екологични нужди. Свързаните със 
земеползването решения за планиране 
на държавите членки следва да станат 
по-издържани. С цел преодоляване на 
все по-сериозния проблем със 
запечатването на почвите 
държавите членки следва да се 
задължат да предприемат мерки за 
намаляване на изразходването на 
площи и да постигнат напредък в 
областта на опазването на 
селскостопански площи с цел 
производство на хранителни, 
фуражни култури и възобновяеми 
суровини.

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение - параграф 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22 a. Селското и горското 
стопанство обхващат съвместно 78% 
от земната покривка в Съюза. 
Селското и горското стопанство 
следователно продължават да играят 
основна роля за запазването на 
природните ресурси и културните 
пейзажи като предпоставка за други 
дейности на човека в селските 
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райони. Залесяването играе ключова 
роля за задържането на почвата и за 
адаптирането към изменението на 
климата и неговото смекчаване, като 
устойчивото земеделие може да 
допринесе за по-добро опазване на 
почвите. Същевременно следва да се 
акцентува върху интегрираните и 
иновативни селскостопански 
практики като технологиите за 
прецизност и екологосъобразния 
подход, като специално внимание 
следва да се отдава на повишаването 
на плодородието на почвата чрез 
нехимични торове и на повишаването 
на устойчивия добив. 

Изменение 11
Предложение за решение

Приложение – параграф 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

23. За намаляване на най-важните 
форми на антропогенно въздействие 
върху земята, почвата и другите 
екосистеми в Европа ще бъдат 
предприети действия, за да се 
гарантира, че свързаните със 
земеползването решения на всички 
съответни равнища надлежно са 
съобразени с екологичните, както и със 
социалните и икономическите 
въздействия. В заключителния документ 
от срещата на върха „Рио + 20“ се 
призовава „да се търси нулева 
деградация на земите в световен 
мащаб“. ЕС и държавите членки 
следва да обмислят как най-добре да 
изпълнят такъв ангажимент в 
рамките на своите правомощия, 
както и да предприемат мерки 
относно проблемите във връзка с 
качеството на почвите в рамките на 
обвързваща нормативна уредба. Ще 
бъдат определени специфични цели и за 

23. За намаляване на най-важните 
форми на антропогенно въздействие 
върху земята, почвата и другите 
екосистеми в Европа ще бъдат 
предприети действия на национално 
равнище, за да се гарантира, че 
свързаните със земеползването решения 
на всички съответни равнища надлежно 
са съобразени с екологичните, както и 
със социалните и икономическите 
въздействия. В заключителния документ 
от срещата на върха „Рио + 20“ се 
призовава „да се търси нулева 
деградация на земите в световен 
мащаб“. Такъв ангажимент може най-
добре да се осъществи в рамките на 
държавите-членки на ЕС.
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устойчиво използване на земята и 
почвата.

Свързани с качеството на почвите 
въпроси се регулират най-добре въз 
основа на принципа на субсидиарност
в рамките на правнообвързващи 
разпоредби на равнището на 
държавите-членки на ЕС. Ще бъдат 
определени специфични цели и за 
устойчиво използване на земята и 
почвата.

Изменение 12
Предложение за решение

Приложение – параграф 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

24. Въпреки че в ЕС въвежданите в 
околната среда количества азот и 
фосфор са намалели значително през 
последните 20 години, прекомерното
изпускане на хранителни вещества 
продължава да оказва въздействие 
върху качеството на въздуха и водата и 
да се отразява отрицателно на 
екосистемите, като причинява 
значителни проблеми за здравето на 
човека. По-специално спешно трябва да 
бъде решен проблемът с изпускането на 
амоняк вследствие на неефективното
управление на торове и неадекватното
пречистване на отпадъчни води, за да се 
постигне допълнително съществено 
намаляване на изпусканията на 
хранителни вещества. Нужни са и 
допълнителни усилия за управление на 
хранителния цикъл по един по-
ефективен начин по отношение на 
разходите и ресурсите, както и да се 
подобри ефективността на използване 
на торовете. Това налага да се подобри 
прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда, за да 
се преодолеят тези предизвикателства, 

24. Въпреки че в ЕС въвежданите в 
околната среда количества азот и 
фосфор са намалели значително през 
последните 20 години, значителното
изпускане на хранителни вещества 
продължава да оказва въздействие 
върху качеството на въздуха и водата и 
да се отразява отрицателно на 
екосистемите, като причинява 
значителни проблеми за здравето на 
човека. По-специално трябва да бъде 
решен проблемът с изпускането на 
амоняк, което възниква при 
естествените процеси (управление на 
торове и пречистване на отпадъчни 
води), за да се постигне допълнително 
съществено намаляване на изпусканията 
на хранителни вещества. Нужни са и 
допълнителни усилия за управление на 
хранителния цикъл по един по-
ефективен начин по отношение на 
разходите и ресурсите, както и да се 
подобри ефективността на използване 
на торовете, като в същото време се 
създаде устойчив цикъл на
хранителните вещества между 
селските и градските региони. Това 
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да се въведат при необходимост по-
строги стандарти и хранителният цикъл 
да се разглежда като част от по-
цялостен подход за взаимно обвързване 
и обединяване на съществуващите 
политики на ЕС, които са от значение за 
справяне с прекомерното изпускане на 
хранителни вещества и еутрофизацията.

налага да се инвестира в научните 
изследвания, да се подобри прилагането 
на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда, за да се преодолеят 
тези предизвикателства, да се въведат 
при необходимост по-подходящи
стандарти и хранителният цикъл да се 
разглежда като част от по-цялостен 
подход за взаимно обвързване и 
обединяване на съществуващите 
политики на ЕС, например „Хоризонт 
2020“, които са от значение за справяне 
с прекомерното изпускане на 
хранителни вещества и еутрофизацията.

Изменение 13
Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) земята се управлява по устойчив 
начин в ЕС, почвата е адекватно 
защитена и възстановяването на 
замърсените терени е в напреднал 
стадий;

д) земята се управлява по устойчив 
начин в ЕС, почвата в държавите 
членки е адекватно защитена и 
възстановяването на замърсените терени 
от държавите членки е в напреднал 
стадий;

Изменение 14
Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) горите и услугите, които те 
предоставят, са защитени и е подобрена 
тяхната устойчивост към изменението 
на климата и пожари.

ж) горите и множество услуги, които 
те предоставят, са защитени и 
устойчиво управлявани и е подобрена 
тяхната устойчивост към изменението 
на климата и пожари, тъй като горите 
са важен възобновяем източник на 
суровини;
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Изменение 15
Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) опрашването се запазва на високо 
равнище и се приемат мерки с цел 
подкрепа и насърчаване на здравето 
на пчелите и, при необходимост, 
мерки с цел съпровождане на 
използването на средства за 
растителна защита, които според 
научната оценка на риска имат 
негативно влияние върху пчелните 
популации, от мерки за намаляване на 
риска.

Изменение 16
Предложение за решение

Приложение – точка 26 – алинея 2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa)  да се предприемат по-нататъшни 
стъпки за опазването, насърчаването 
и подпомагането на секторите в 
селското стопанство, които доказано 
допринасят за биологичното 
разнообразие и в частност сектора на 
пчеларството;

Изменение 17
Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да се увеличат усилията за 
намаляване на ерозията на почвата и за 
повишаване на органичните вещества в 
почвата, за саниране на замърсените 
терени и за повишаване на степента на 

д) да се увеличат усилията на 
национално равнище за намаляване на 
ерозията на почвата и за повишаване на 
органичните вещества в почвата - наред 
с друго чрез запазването и развитието 
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включване на аспекти на 
земеползването в координиран процес 
на вземане на решения с участието на 
органи на всички съответни нива на 
управление, подкрепен от приемането 
на специфични цели относно почвата и 
земята като ресурс, както и на цели на 
териториалното планиране;

на доказаните аграрно-екологични 
програми в развитието на селските 
райони на ОСП, за саниране на 
замърсените терени и за повишаване на 
степента на включване на аспекти на 
земеползването в координиран процес 
на вземане на решения с участието на 
органи на всички съответни нива на 
управление, подкрепен от приемането 
на специфични цели относно почвата и 
земята като ресурс, както и на цели на 
териториалното планиране; засилване 
на усилията на национално равнище 
за намаляване на изразходването на 
земни площи и за запазване на 
селскостопанските площи за 
производство на хранителни и 
фуражни култури и възобновяеми 
суровини;

Изменение 18
Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да се разработи и приложи нова 
стратегия на ЕС за горите, която е 
съобразена с множеството нужди на 
горите и ползите от тях, и допринася 
за по-стратегически подход към 
опазването и подобряването на 
горите.

заличава се

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение – параграф 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

28. Необходими са иновации в цялата 
икономика за подобряване на 

28. Необходими са научни изследвания 
и иновации в цялата икономика за 
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ресурсната ефективност, за да се 
повиши конкурентоспособността в 
условията на растящи цени на 
ресурсите, недостиг и ограничения в 
снабдяването. Стопанският сектор е 
главният двигател на иновациите, 
включително в областта на околната 
среда. Но пазарите не ще дадат сами 
очакваните резултати. От съществено 
значение са действията на 
правителствата на равнище ЕС и на 
равнище отделни държави членки, за да 
се осигурят подходящите рамкови 
условия за екоиновации, така че да се 
стимулира разработването на устойчиви 
стопански или технологични решения за 
предизвикателства, свързани с околната 
среда.

подобряване на ресурсната ефективност, 
за да се повиши 
конкурентоспособността в условията на 
растящи цени на ресурсите, недостиг и 
ограничения в снабдяването. Налице е 
потребност от иновации в 
потреблението на енергия на 
селскостопанските машини с цел 
увеличаване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
емисиите на CO2, както и 
потребност от стимулиране на 
модернизирането на фермите, които 
да възприемат иновативни методи и 
технологии. Стопанският сектор е 
главният двигател на иновациите, 
включително в областта на околната 
среда. Но пазарите не ще дадат сами 
очакваните резултати. От съществено 
значение са действията на 
правителствата на равнище ЕС и на 
равнище отделни държави членки, за да 
се осигурят подходящите рамкови 
условия за екоиновации, така че да се 
стимулира разработването на устойчиви 
стопански или технологични решения за 
предизвикателства, свързани с околната 
среда.

Изменение 20
Предложение за решение

Приложение – параграф 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 1990 

30. Пълното прилагане на 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката е от 
съществено значение за постигане на 
етапните цели, определени за 2020 г., и 
за изграждане на конкурентоспособна, 
нисковъглеродна икономика до 2050 г. 
Докато понастоящем ЕС успешно 
напредва към намаляването до 2020 г. 
на собствените си емисии на парникови 
газове с 20 % спрямо равнището от 1990 
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г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. Това е важно 
и с оглед на все още растящото търсене 
на енергия и продължаващия дебат 
относно конфликта между 
земеползването за производство на 
храни и земеползването за 
производство на биоенергия. От новата 
директива за енергийната ефективност 
се очаква значителен принос в това 
отношение.

г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. Това е важно 
и с оглед на все още растящото търсене 
на енергия. От новата директива за 
енергийната ефективност се очаква 
значителен принос в това отношение.

Изменение 21
Предложение за решение

Приложение – параграф 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

32. Внедряването в промишлеността на 
най-добрите налични техники съгласно 
Директивата относно емисиите от 
промишлеността ще осигури по-
ефективно използване на ресурсите и 
намаляване на емисиите при повече от 
50 000 големи промишлени инсталации 
в ЕС, като по този начин значително се 
допринесе за стимулиране на развитието 
на иновативни техники, по-екологична 
икономика и намаляване на разходите за 
промишлеността в по-дългосрочен план.

32. Внедряването в промишлеността на 
най-добрите налични техники съгласно 
Директивата относно емисиите от 
промишлеността ще осигури по-
ефективно използване на ресурсите и 
намаляване на емисиите при повече от 
50 000 големи промишлени инсталации 
в ЕС, като по този начин значително се 
допринесе за стимулиране на развитието 
на иновативни техники, по-екологична 
икономика и намаляване на разходите за 
промишлеността в по-дългосрочен план. 
Същевременно напредъкът в 
научните изследвания, създаването на 
къси вериги на доставки и местни 
пазари за селскостопански продукти 
може значително да намали 
емисиите на CO2 при 
транспортирането на храни. По-
късите вериги осигуряват повече 
пресни и здравословни хранителни 
продукти.
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Изменение 22
Предложение за решение

Приложение – параграф 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

35. С оглед да се определи рамка за 
действие за подобряване на 
ефективността на ресурсите по аспекти, 
различни от емисиите на парникови 
газове и енергията, ще бъдат поставени 
специфични цели за намаляване на 
общото въздействие на потреблението 
върху околната среда, по-специално в 
секторите на храните, жилищата и 
мобилността. Взети заедно, те 
причиняват почти 80 % от 
въздействията на потреблението върху 
околната среда . В заключителния 
документ от „Рио + 20“ се признава 
необходимостта значително да се 
намалят загубите на храни след 
прибиране на реколтата, както и други 
загуби и изхвърлянето на храни по 
цялата верига на предлагането на храни.

35. С оглед да се определи рамка за 
действие за подобряване на 
ефективността на ресурсите по аспекти, 
различни от емисиите на парникови 
газове и енергията, ще бъдат поставени 
специфични цели за намаляване на 
общото въздействие на потреблението 
върху околната среда, по-специално в 
секторите на храните - посредством 
намаляване на разхищаването, 
жилищата и мобилността. Взети заедно, 
те причиняват почти 80 % от 
въздействията на потреблението върху 
околната среда . В заключителния 
документ от „Рио + 20“ се признава 
необходимостта значително да се 
намалят загубите на храни след 
прибиране на реколтата, както и други 
загуби и изхвърлянето на храни по 
цялата верига на предлагането на храни. 
Това може да се постигне чрез по-
добра оценка на хранителните 
продукти, пласиране на регионални 
пазари, подобрение на логистиката, 
на транспорта, на съхранението и на 
опаковката. Всички участници във 
веригата на хранителните продукти, 
особено търговците и 
потребителите, трябва да дадат 
своя принос. Това включва и 
целенасочено разясняване и 
информиране на потребителите.

Изменение 23
Предложение за решение

Приложение – параграф 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

39. Ефективността на ресурсите във 
водния сектор също ще се разглежда 
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 
на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС. Освен това 
се очаква растящото търсене и 
въздействието от изменението на 
климата да увеличат значително натиска 
върху водните ресурси на Европа. В 
този контекст Европейският съюз и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да гарантират, 
че при водочерпене се зачитат 
границите за наличните възобновяеми 
водни ресурси до 2020 г., включително 
чрез подобряване на ефективността на 
използване на водата посредством 
прибягване към пазарни механизми като 
ценообразуване, което да отразява 
действителната стойност на водата. 
Напредъкът ще бъде улеснен чрез 
ускорено демонстриране и внедряване 
на новаторски технологии, системи и 
бизнес модели въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 
Европейското партньорство за иновации 
в сферата на водите.

39. Ефективността на ресурсите във 
водния сектор също ще се разглежда 
като приоритет, за да се спомогне за 
постигането на добро състояние на 
водите. Въпреки че сушата и недостигът 
на вода засягат все повече части на 
Европа, приблизително 20—40 % от 
наличната вода в Европа все още се 
пилее — например чрез течовете в 
разпределителната мрежа. Съгласно 
наличните модели все още съществуват 
значителни възможности за 
подобряване на ефективността на 
използване на водите в ЕС. Освен това 
се очаква растящото търсене и 
въздействието от изменението на 
климата да увеличат значително натиска 
върху водните ресурси на Европа. В 
този контекст Европейският съюз и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да гарантират, 
че при водочерпене се зачитат 
границите за наличните възобновяеми 
водни ресурси до 2020 г., включително 
чрез подобряване на ефективността на 
използване на водата посредством 
прибягване към пазарни механизми като 
ценообразуване, което да отразява 
действителната стойност на водата. 
Напредъкът ще бъде улеснен чрез 
ускорено демонстриране и внедряване 
на новаторски технологии, системи и 
бизнес модели въз основа на 
Стратегическия план за изпълнение на 
Европейското партньорство за иновации 
в сферата на водите и Европейското
партньорство за иновации в 
областта на селскостопанската 
производителност и устойчивост, 
предвидени по втория стълб на 
реформата на ОСП.
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Изменение 24

Предложение за решение
Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се стимулират усилията на 
публичния и частния сектор за 
изследвания и иновации, необходими за 
създаването на новаторски технологии, 
системи и бизнес модели, които да 
ускорят прехода към нисковъглеродна, 
ресурсно ефективна икономика и да 
намалят разходите по него; 

в) да се стимулират усилията на 
публичния и частния сектор за 
изследвания и иновации, необходими за 
създаването на новаторски технологии, 
системи и бизнес модели, които да 
ускорят прехода към нисковъглеродна, 
ресурсно ефективна икономика и да 
намалят разходите по него, както и да 
допринесат за намаляването на 
разхищаването на храни в рамките на 
хранителната верига с 50% до 2025 г.; 

Изменение 25
Предложение за решение

Приложение – параграф 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

50. Изменението на климата ще изостри 
още повече проблемите, свързани с 
околната среда, като причинява 
продължителни суши и горещи вълни, 
наводнения, бури и горски пожари, 
както и нови или по-вирулентни форми 
на заболявания при хората, животните 
или растенията. Следва да бъдат 
предприети целенасочени действия, за 
да се гарантира, че ЕС е достатъчно 
подготвен да се справи с въздействието 
и промените, произтичащи от 
изменението на климата, чрез укрепване 
на неговата екологична, икономическа и 
социална устойчивост. Тъй като много 
сектори са и ще бъдат подложени в 
нарастваща степен на въздействия от 
изменението на климата, трябва да се 
засили включването в политиките на ЕС 
на съображения за адаптиране и за 
управление на риска от бедствия.

50. Изменението на климата ще изостри 
още повече проблемите, свързани с 
околната среда, като причинява 
продължителни суши и горещи вълни, 
наводнения, бури и горски пожари, 
както и нови или по-вирулентни форми 
на заболявания при хората, животните 
или растенията. Следва да бъдат 
предприети целенасочени действия, за 
да се гарантира, че ЕС е достатъчно 
подготвен да се справи с въздействието 
и промените, произтичащи от 
изменението на климата, чрез укрепване 
на неговата екологична, икономическа и 
социална устойчивост. Тъй като много 
сектори са и ще бъдат подложени в 
нарастваща степен на въздействия от 
изменението на климата, трябва да се 
засили включването в политиките на ЕС 
на съображения за адаптиране и за 
управление на риска от бедствия. 
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Съответно е от значение на 
работещите в най-засегнатите 
сектори, като земеделските 
производители, да се предоставя най-
подробна информация относно 
климатичните рискове, произтичащи 
от лоши практики, както и относно 
възможната адаптация.

Изменение 26
Предложение за решение

Приложение – параграф 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

62. В допълнение към помощта за 
държавите членки да подобрят 
спазването на разпоредбите, Комисията 
ще продължи да дава своя принос, за да 
се гарантира, че законодателството е 
подходящо за постигане на целта и 
отразява последните научни 
достижения. Като общо правило, правни 
задължения, които са достатъчно ясни и 
точни, ще бъдат залагани в регламенти, 
които имат пряко и измеримо 
въздействие и водят до по-малко 
несъответствия в прилагането. 
Комисията ще използва в по-голяма 
степен индекси и други средства за 
проследяване от обществеността на 
напредъка на държавите членки в 
прилагането на конкретни 
законодателни актове.

62. В допълнение към помощта за 
държавите членки да подобрят 
спазването на разпоредбите, Комисията 
ще продължи да дава своя принос, за да 
се гарантира, че законодателството е 
пропорционално, подходящо за 
постигане на целта и отразява 
последните научни достижения. Като 
общо правило, правни задължения, 
които са достатъчно ясни и точни, ще 
бъдат залагани в регламенти, които имат 
пряко и измеримо въздействие и водят 
до по-малко несъответствия в 
прилагането. Комисията ще използва в 
по-голяма степен комуникацията, 
индекси и други средства за 
проследяване от обществеността на 
напредъка на държавите членки в 
прилагането на конкретни 
законодателни актове, както и за 
информирането й относно 
положителни тенденции в областта 
на опазването на околната среда.

Изменение 27
Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дa)  развиват се стратегии на 
сътрудничество в областта на 
опазването на околната среда и 
природата между различните 
участници, както и по-разгърната 
комуникация относно доказали се 
практики.

Изменение 28
Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) редовни проверки на 
съществуващите правни разпоредби, 
за да се гарантира, че мерките в 
рамките на законодателството за 
околната среда са пропорционални, 
приложими и целенасочени.

Изменение 29
Предложение за решение

Приложение – параграф 71 – алинея 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa)  комуникация и разпространение 
на положителни развития и 
тенденции в областта на опазването 
на околната среда.

Изменение 30
Предложение за решение

Приложение – параграф 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

75. Частният сектор следва също да бъде 75. Частният сектор следва също да бъде 
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насърчаван да се възползва от 
възможностите, предоставяни от новата 
финансова рамка на ЕС, за да засили 
участието си в усилията за постигане на 
целите, свързани с климата и околната 
среда, особено по отношение на 
дейностите за екоиновации и 
внедряване на нови технологии, като се 
обърне специално внимание на малките 
и средните предприятия. В рамките на 
европейските партньорства за иновации 
следва да се насърчават публично-
частни инициативи за екоиновации, като 
например Партньорството за иновации в 
сферата на водите. Чрез новата рамка за 
иновативни финансови инструменти 
следва да се улесни достъпът на частния 
сектор до финансови инвестиции в 
областта на околната среда — особено 
във връзка с биологичното разнообразие 
и изменението на климата. 
Европейските предприятия следва още 
повече да бъдат насърчавани да 
оповестяват като част от своите 
финансови отчети информация в 
сферата на околната среда в степен, 
надхвърляща изискваната съгласно 
действащото законодателство на ЕС.

насърчаван да се възползва от 
възможностите, предоставяни от новата 
финансова рамка на ЕС, за да засили 
участието си в усилията за постигане на 
целите, свързани с климата и околната 
среда, особено по отношение на 
дейностите за екоиновации и 
внедряване на нови технологии, като се 
обърне специално внимание на малките 
и средните предприятия. В рамките на 
европейските партньорства за иновации 
следва да се насърчават публично-
частни инициативи за екоиновации, като 
например Партньорството за иновации в 
сферата на водите, Европейското 
партньорство за иновации в 
областта на селскостопанската 
производителност и устойчивост, 
предвидено в реформата на ОСП. Чрез 
новата рамка за иновативни финансови 
инструменти следва да се улесни 
достъпът на частния сектор до 
финансови инвестиции в областта на 
околната среда — особено във връзка с 
биологичното разнообразие и 
изменението на климата, опазване на 
почвите. Европейските предприятия 
следва още повече да бъдат насърчавани 
да оповестяват като част от своите 
финансови отчети информация в 
сферата на околната среда в степен, 
надхвърляща изискваната съгласно 
действащото законодателство на ЕС.

Изменение 31

Предложение за решение
Приложение – параграф 82 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) постепенно да се премахнат 
вредните за околната среда субсидии, 
да се увеличи използването на пазарни 
инструменти, включително данъчно 
облагане, ценообразуване и таксуване, и 

a) по-добра връзка между 
селскостопанските субсидии и 
предоставянето на обществени блага, 
да се увеличи използването на пазарни 
инструменти, включително данъчно 



PE504.216v02-00 26/31 AD\930572BG.doc

BG

да се разширят пазарите за екологични 
стоки и услуги, като надлежно се вземат 
предвид неблагоприятните социални 
въздействия;

облагане, ценообразуване и таксуване, и 
да се разширят пазарите за екологични 
стоки и услуги, като надлежно се вземат 
предвид неблагоприятните социални 
въздействия;

Изменение 32
Предложение за решение

Приложение – параграф 82 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) до 2014 г. да се разработи и приложи 
система за докладване и проследяване 
на разходите в бюджета на ЕС, свързани 
с околната среда, особено относно 
изменението на климата и биологичното 
разнообразие;

д) до 2014 г. да се разработи и приложи 
система за оценяване, докладване и 
проследяване на разходите в бюджета 
на ЕС, свързани с околната среда, 
особено относно изменението на 
климата и биологичното разнообразие;

Изменение 33
Предложение за решение

Приложение – параграф 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

83. Въпреки че съгласно Договора от 
1997 г. се изисква интегрирането на 
съображения за опазването на околната 
среда в други политики и дейности на 
ЕС, общото състояние на околната среда 
в Европа показва, че напредъкът досега, 
макар и похвален в някои области, не е 
бил достатъчен, за да се осъществи 
обрат във всички отрицателни 
тенденции. За постигането на много от 
приоритетните цели на настоящата 
програма ще се изисква още по-
ефективно интегриране на съображения 
от сферата на околната среда и климата 
в други политики, както и по-
съгласувани, комбинирани политически 
подходи, които да носят множество 
ползи. Това следва да спомогне да се 

83. Въпреки че съгласно Договора от 
1997 г. се изисква интегрирането на 
съображения за опазването на околната 
среда в други политики и дейности на 
ЕС, общото състояние на околната среда 
в Европа показва, че напредъкът досега, 
макар и похвален в някои области, не е 
бил достатъчен, за да се осъществи 
обрат във всички отрицателни 
тенденции. За постигането на много от 
приоритетните цели на настоящата 
програма ще се изисква още по-
ефективно интегриране на съображения 
от сферата на околната среда и климата 
в други политики, както и по-
съгласувани и системни комбинирани 
политически подходи, които да носят 
множество ползи. Това следва да 
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гарантира, че трудните компромиси се 
постигат още на ранен етап, а не едва на 
етапа на прилагане, и че неизбежните 
въздействия могат по-ефективно да 
бъдат ограничени. Директивата за 
стратегическата екологична оценка и 
Директивата за оценка на въздействието 
върху околната среда, ако се прилагат 
правилно, са ефективни инструменти, 
чрез които се гарантира, че в плановете 
и програмите, както и в рамките на 
проектите са включени изисквания за 
опазване на околната среда. На 
местните и регионалните органи, които 
по принцип са отговорни за вземане на 
решения относно използването на 
земята и на морските зони, се пада 
особено важна роля в оценяването на 
въздействието върху околната среда и в 
опазването, съхраняването и 
увеличаването на природния капитал, 
също и с оглед да се постигне по-голяма
устойчивост на въздействия от 
изменението на климата и природни 
бедствия.

спомогне да се гарантира, че трудните 
компромиси се постигат още на ранен 
етап, а не едва на етапа на прилагане, и 
че неизбежните въздействия могат по-
ефективно да бъдат ограничени. 
Директивата за стратегическата 
екологична оценка и Директивата за 
оценка на въздействието върху околната 
среда, ако се прилагат правилно, са 
ефективни инструменти, чрез които се 
гарантира, че в плановете и програмите, 
както и в рамките на проектите са 
включени изисквания за опазване на 
околната среда. На местните и 
регионалните органи, които по принцип 
са отговорни за вземане на решения 
относно използването на земята и на 
морските зони, се пада особено важна 
роля в оценяването на въздействието 
върху околната среда и в опазването, 
съхраняването и увеличаването на 
природния капитал, също и с оглед да се 
постигне по-голяма устойчивост на 
въздействия от изменението на климата 
и природни бедствия.

Изменение 34
Предложение за решение

Приложение – параграф 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

85. Настоящата програма включва 
редица приоритетни цели, насочени към 
повишаване на интеграцията. В своите 
предложения за реформи в ОСП, ОПОР, 
политиката за трансевропейските мрежи 
(TEN) и политиката на сближаване 
Комисията включи мерки за 
допълнителна подкрепа за 
интегрирането на проблемите на 
околната среда и устойчивото развитие. 
С оглед настоящата програма да се 
увенчае с успех, тези политики следва 
допълнително да допринесат за 
изпълнението на специфичните и 

85. Настоящата програма включва 
редица приоритетни цели, насочени към 
по-нататъшно повишаване на 
интеграцията. В своите предложения за 
реформи в ОСП, ОПОР, политиката за 
трансевропейските мрежи (TEN) и 
политиката на сближаване Комисията 
включи мерки за допълнителна 
подкрепа за интегрирането на 
проблемите на околната среда и 
устойчивото развитие. С оглед 
настоящата програма да се увенчае с 
успех, тези политики следва дори 
допълнително да допринесат за 
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общите цели, свързани с околната среда. 
Също и усилията, насочени главно към 
подобряването на околната среда, 
следва да бъдат проектирани така, че по 
възможност да се получават 
съпътстващи ползи за други политики. 
Например усилията за възстановяване 
на екосистемите могат да бъдат 
насочени в полза на местообитанията и
видовете, както и за поглъщане на 
въглеродния диоксид, като 
същевременно се подобрява 
предоставянето на екосистемни услуги 
от ключово значение за много 
икономически сектори — например 
опрашване или пречистване на водата за 
селското стопанство, и създаване на 
„зелени“ работни места.

изпълнението на специфичните и 
общите цели, свързани с околната среда. 
Също и усилията, насочени главно към 
подобряването на околната среда, 
следва да бъдат проектирани така, че по 
възможност да се получават 
съпътстващи ползи за други политики. 
Например усилията за възстановяване 
на екосистемите могат да бъдат 
насочени в полза на местообитанията и 
видовете, както и за поглъщане на 
въглеродния диоксид, като 
същевременно се подобрява 
предоставянето на екосистемни услуги 
от ключово значение за много 
икономически сектори — например 
опрашване или пречистване на водата за 
селското стопанство, и създаване на 
„зелени“ работни места.

Изменение 35
Предложение за решение

Приложение – параграф 86 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) да се интегрират свързани с околната 
среда и климата условия и стимули в 
политически инициативи, включително 
прегледи и реформи на съществуващи 
политики, както и в нови инициативи на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки;

(a) да продължат да се интегрират 
свързани с околната среда и климата 
условия и стимули в политически 
инициативи, включително прегледи и 
реформи на съществуващи политики, 
както и в нови инициативи на равнище 
ЕС и на равнище държави членки;

Изменение 36
Предложение за решение

Приложение – параграф 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

87. ЕС е гъсто населен и към 2020 г. 
80 % от неговото население вероятно ще 
живеят в градски и крайградски райони. 
Качеството на живот ще бъде пряко 

87. ЕС е гъсто населен и към 2020 г. 
80 % от неговото население вероятно ще 
живеят в градски и крайградски райони. 
Качеството на живот ще бъде пряко 
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повлияно от състоянието на градската 
среда. Също така, въздействието на 
градовете върху околната среда се 
разпростира далеч извън техните 
физически граници, тъй като те разчитат 
в голяма степен на крайградските и 
селските райони, за да задоволят 
нуждите си от храни, енергия, 
пространство и ресурси, както и за 
депониране на отпадъци.

повлияно от състоянието на градската 
среда. Също така, въздействието на 
градовете върху околната среда се 
разпростира далеч извън техните 
физически граници, тъй като те разчитат 
в голяма степен на крайградските и 
селските райони, за да задоволят 
нуждите си от храни, енергия, 
пространство и ресурси, както и за 
депониране на отпадъци. Следователно 
трябва да се обръща особено внимание 
на подпомагането на селските райони 
и на създаването на нови работни 
места в този сектор.

Изменение 37
Предложение за решение

Приложение – параграф 89 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

89a. Политиката на Съюза в 
областта на продоволствената 
сигурност следва да се основава на 
устойчиво земеделие и лоялна 
търговия. Въз основа на изменението 
на климата възниква натиск върху 
природните ресурси, тъй като трябва 
да се осигурят достатъчни 
количества хранителни продукти за 
нарастващо по брой световно 
население с променено потребителско 
поведение. Вносът на протеини от 
трети държава, в които равнището 
на опазване на околната среда не е 
достатъчно, би могъл да бъде намален 
чрез насърчаване на отглеждането на 
протеинови култури в Съюза. Наред с 
това, Съюзът се задължава да изисква 
адекватни двустранни и 
многостранни регулаторни мерки за 
опазване на околната среда в 
засегнатите от риск райони.
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