
AM\825399BG.doc PE445.842v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2010/2001(BUD)

19.7.2010

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 6

Проектостановище
 Jutta Haug
(PE443.010v01-00)

относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във 
вида, в който е изменен от Съвета – раздел III – Комисия
(2010/2001(BUD))



PE445.842v01-00 2/7 AM\825399BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\825399BG.doc 3/7 PE445.842v01-00

BG

Изменение 1
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Отбелязва, че борбата срещу 
изменението на климата и ефективното 
използване на природните ресурси са 
два приоритета, определени в 
стратегията „Европа 2020“ и че 
приоритетът във връзка с изменението 
на климата намери израз също така в 
създаването на специална генерална 
дирекция, посветена на политиките, 
свързани с изменението на климата, 
смекчаването на въздействие му и 
приспособяването към него; независимо 
от тава счита, че борбата срещу 
изменението на климата се променя 
като хоризонтален приоритет в 
политиките на ЕС;

1. отбелязва, че борбата срещу 
изменението на климата и ефективното 
използване на природните ресурси са 
два приоритета, определени в 
стратегията „Европа 2020“ и че 
приоритетът във връзка с изменението 
на климата намери израз също така в 
създаването на специална генерална 
дирекция, посветена на политиките, 
свързани с изменението на климата, 
смекчаването на въздействие му и 
приспособяването към него; независимо 
от това счита, че борбата срещу 
изменението на климата е хоризонтален 
приоритет в политиките на ЕС; 
отбелязва, че включването на 
приспособяването към изменението 
на климата в бюджета на ЕС е 
понастоящем належащ приоритет и 
препоръчва да се даде приоритет 
също така на свързаните пилотни 
проекти и подготвителни действия;

Or.en

Обосновка

Понастоящем Европейският съюз подготвя своята дългосрочна политика за 
приспособяването към изменението на климата. По тази причина пилотните проекти 
и подготвителните действия са съответният инструмент за подпомагане и 
насърчаване на изготвянето на политиката.

 Изменение 2
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. приветства увеличаването на общия 
размер на бюджетните кредити на 
LIFE+ до размера от 333,5 милиона 
евро, което представлява увеличение от 
8,68% в сравнение с размера на бюджета 
за 2010 г., и отбелязва, че това 
увеличение ще финансира нарастването 
на размера на наличните средства за 
проекти във всички области на 
политиката, в това число климата, 
увеличение от 60% на средствата, 
налични за подкрепа на мерките, 
предприети от страна на Комисията за 
подкрепа на политиката и 
законодателството, свързани с 
изменението на климата, както и трайна 
подкрепа за НПО и мерки за подкрепа 
на политиките, свързани с околната 
среда;

(не се отнася до българския текст)

(Лингвистично изменение на текста на 
италиански, чиято цел е да се избегне 
повторението.)

Or.it

 Изменение 3
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства увеличаването на общия 
размер на бюджетните кредити на 
LIFE+ до размера от 333,5 милиона 
евро, което представлява увеличение от 
8,68% в сравнение с размера на бюджета 
за 2010 г., и отбелязва, че това 
увеличение ще финансира нарастването 
на размера на наличните средства за 
проекти във всички области на 
политиката, в това число климата, 
увеличение от 60% на средствата, 

3. приветства увеличаването на общия 
размер на бюджетните кредити на 
LIFE+ до размера от 333,5 милиона 
евро, което представлява увеличение от 
8,68% в сравнение с размера на бюджета 
за 2010 г., и отбелязва, че това 
увеличение ще финансира нарастването 
на размера на наличните средства за 
проекти във всички области на 
политиката, в това число климата, 
увеличение от 60% на средствата, 
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налични за подкрепа на мерките, 
предприети от страна на Комисията за 
подкрепа на политиката и 
законодателството, свързани с 
изменението на климата, както и трайна 
подкрепа за НПО и мерки за подкрепа 
на политиките, свързани с околната 
среда;

налични за мерките, предприети от 
страна на Комисията за подкрепа на 
политиката и законодателството, 
свързани с изменението на климата, 
както и трайна подкрепа за
политическите мерки, свързани с 
околната среда;

Or.it

Изменение 4
Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава още веднъж 
необходимостта да се повиши 
информираността на обществеността 
относно вредното въздействие от 
употребата на тютюн, включително от 
пасивното пушене, и изразява 
загрижеността си от това, че Фондът за 
тютюн на Общността, който отпуска 
финансова помощ за проекти за 
информация и образование, ще прекрати 
съществуването си през 2010 г.; изисква 
ново правно основание, за да продължи 
работата по този успешен инструмент за 
повишаване на информираността и 
призовава Комисията, т.е. ГД 
„Земеделие и развитие на селските 
райони“ и ГД „Здравеопазване и защита 
на потребителите“, да намерят 
задоволително решение, за да продължи 
кампанията по време на преходния 
период;

5. подчертава още веднъж 
необходимостта да се повиши 
информираността на обществеността 
относно вредното въздействие от 
употребата на тютюн, включително от 
пасивното пушене, особено 
въздействието върху децата не само 
на обществени места, но и в дома, и в 
личните превозни средства, и изразява 
загрижеността си от това, че Фондът за 
тютюн на Общността, който отпуска 
финансова помощ за проекти за 
информация и образование, ще прекрати 
съществуването си през 2010 г.; изисква 
ново правно основание, за да продължи 
работата по този успешен инструмент за 
повишаване на информираността и 
призовава Комисията, т.е. ГД 
„Земеделие и развитие на селските 
райони“ и ГД „Здравеопазване и защита 
на потребителите“, да намерят 
задоволително решение, за да продължи 
кампанията по време на преходния 
период;

Or.en
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Обосновка

Както заяви неотдавна Комисията (E-3666/10), проблемът е много сериозен според 
данните за въздействието на пасивното тютюнопушене върху децата, взети от 
изследване на общественото мнение (Евробарометър 2007, 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/ebs272c_en.pdf).

Изменение 5
Gaston Franco, Theodoros Skylakakis

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изразява загрижеността си относно 
планираното намаление на бюджетните
кредити за поети задължения за 
общественото здраве, ветеринарните и 
фитосанитарни мерки на 340 млн. евро и 
подчертава необходимостта да се запази 
бдителността по отношение на 
изкореняването на болестите по 
животните;

10. изразява загрижеността си относно 
планираното намаление на бюджетните 
кредити за поети задължения за 
общественото здраве, ветеринарните и 
фитосанитарни мерки на 340 млн. евро и 
подчертава необходимостта да се запази 
бдителността по отношение на 
изкореняването на болестите по 
животните; изтъква значението на 
мерките за борба срещу 
разпространението на опустошаващи 
реколтата насекоми (като червения 
бръмбар по палмите, нематодата по 
боровата дървесина, сечкото по 
цитросовите насаждения или 
диабротиката) предвид мащаба на 
явлението и изисква запазването на 
бюджетните кредити по редове 17 04 
04 01 и 17 01 04 01.

Or.fr

Обосновка

Сумата по бюджетен ред 17 04 04 01 трябва да се запази в размер на 12 млн. евро, а 
по бюджетен ред 17 01 04 01 да се запази на 700 000 евро с цел да се съхрани 
биологичното многообразие при растенията въпреки разпространението на 
опустошаващите реколтата насекоми.
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Изменение 6
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 11 а (нов) 

Проектостановище Изменение

11а. Предвид амбициозните цели, 
определени в стратегията „ЕС 2020“ 
във връзка с изменението на климата, 
е необходимо да се предприемат 
засилени мерки, сред които 
увеличаване на бюджетните кредити 
за програмата „LIFE+“ и по-
специално да се наблегне на 
оползотворяването на дървените 
отпадъци за производство на енергия 
и слънчевата енергия с цел опазване 
на природните ресурси.

Or.en


