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Изменение 76
Anna Rosbach

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид своята резолюция 
от 19 януари 2012 г. „Как да се избегне 
разхищаването на храни: стратегии 
за по-ефективна хранителна верига в 
ЕС”1 (2011/2175(INI)),
__________________
Приети текстове, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Изменение 77
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно Обща програма на Европейския 
съюз за действие за околната среда до 
2020 година

относно Обща програма на Европейския 
съюз за действие за околната среда до 
2020 година

„Благоденствие в рамките на нашата 
планета“

„Благоденствие на нашата планета“

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

(Това изменение важи за целия текст.)

Or. it
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Обосновка

Заглавието на програмата, замислено от Комисията, има научно фантастична 
отсенка. Напротив, програмата е предназначена да осигури реални решения на 
„житейски“ проблеми.

Изменение 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Ефективното прилаганите 
настоящи и бъдещи политики в 
областта на околната среда са от 
основно значение за осигуряването на 
висока заетост, конкурентоспособна 
икономика, социална стабилност и 
богата и здравословна околна среда.

Or. en

Обосновка

Както се подчертава в различни части на настоящия документ, политиките в 
областта на околната среда са от основно значение, за да се гарантира, че в бъдеще 
ЕС ще има социална стабилност, конкурентоспособна икономика, осигуряваща висока 
заетост и богата и здравословна околна среда. Тези предимства на екологичните 
политики са обобщени и по-ясно изразени в изменението.

Изменение 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) От съществено значение е да бъдат 
установени приоритетни цели на ЕС за 
2020 г. с оглед на дългосрочна 
перспектива до 2050 г. Новата програма 
следва да се основава на политически 

(7) От съществено значение е да бъдат 
установени приоритетни цели на ЕС за 
2020 г. с оглед на дългосрочна 
перспектива до 2050 г. Новата програма 
следва да се основава на вече приети 
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инициативи по стратегията „Европа 
2020“4, включително законодателния 
пакет на ЕС в областта на климата и 
енергетиката5, Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с 
ниска въглеродна интензивност6, 
Стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г7., Пътната карта 
за ефективно използване на ресурсите в 
Европа8 и водещата инициатива „Съюз 
за иновации“9.

политически инициативи по стратегията 
„Европа 2020“4, включително 
законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката5

, Стратегията
на ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г.7, Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа8, 
водещата инициатива „Съюз за 
иновации“9, както и на 
предложението от Европейската 
комисия за рамка за 2030 г. за 
политики в областта на климата и
енергетиката. 

Or. en

Изменение 80
João Ferreira

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) От съществено значение е да бъдат 
установени приоритетни цели на ЕС за 
2020 г. с оглед на дългосрочна 
перспектива до 2050 г. Новата програма 
следва да се основава на политически 
инициативи по стратегията „Европа 
2020“, включително законодателния 
пакет на ЕС в областта на климата и 
енергетиката, Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност, Стратегията 
на ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г., Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа и 
водещата инициатива „Съюз за 
иновации“.

(7) От съществено значение е да бъдат 
установени приоритетни цели на ЕС за 
2020 г. с оглед на дългосрочна 
перспектива до 2050 г. Новата програма 
следва да се основава на политически 
инициативи, които не се базират на 
пазарни решения за околната среда по 
стратегията „Европа 2020“, като
например законодателния пакет на ЕС в 
областта на климата и енергетиката, 
Пътната карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност, Стратегията 
на ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г., Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа и 
водещата инициатива „Съюз за 
иновации“.

Or. pt
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Изменение 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата следва да спомогне за 
постигане на специфичните цели по 
отношение на околната среда, които 
Съюзът вече е приел.

(8) Програмата следва да спомогне за 
постигане на специфичните цели по 
отношение на околната среда, които 
Съюзът вече е приел и за определяне на 
области от политиката, при които е 
необходимо да се поставят 
допълнителни цели.

Or. en

Изменение 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Съюзът прие да постигне намаление 
на своите емисии на парникови газове 
(ПГ) с поне 20 % до 2020 г. (с 30 %, ако 
и други развити страни се ангажират с 
подобно намаляване на емисиите, а 
развиващите се страни допринесат 
подобаващо съобразно своите 
отговорности и съответни 
възможности); дял от 20 % на 
възобновяемите енергийни източници в 
потреблението на енергия през 2020 г.; и 
намаление с 20 % на потреблението на 
първична енергия в сравнение с 
очакваните равнища, което трябва да се 
постигне чрез повишаване на 
енергийната ефективност10.

(9) Съюзът прие да постигне намаление 
на своите емисии на парникови газове 
(ПГ) с поне 20 % до 2020 г. (с 30 %, ако 
и други развити страни се ангажират с 
подобно намаляване на емисиите, а 
развиващите се страни допринесат 
подобаващо съобразно своите 
отговорности и съответни 
възможности); дял от 20 % на 
възобновяемите енергийни източници в 
потреблението на енергия през 2020 г.; и 
намаление с 20 % на потреблението на 
първична енергия в сравнение с 
очакваните равнища, което трябва да се 
постигне чрез повишаване на 
енергийната ефективност10. Тези 
ангажименти следва да продължат 
да се изпълняват въз основа на
съществуващата рамка за политика в 
областта на климата и 
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енергетиката, която се основава на 
задължителните цели за 2030 г., с цел 
постигане на дългосрочните цели по 
отношение на климата по 
икономически ефективен начин.

Or. de

Изменение 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът прие до 2020 г. да спре 
загубата на биологично разнообразие и 
влошаването на екосистемните услуги в 
ЕС, както и да се възстановят те, 
доколкото това е възможно, като се 
увеличи приносът на ЕС за възпиране на 
загубата на биологично разнообразие в 
световен мащаб11.

(10) Съюзът прие до 2020 г. да спре 
загубата на биологично разнообразие и 
влошаването на екосистемните услуги в 
ЕС, както и да се възстановят те, 
доколкото това е възможно, като се 
увеличи приносът на ЕС за възпиране на 
загубата на биологично разнообразие в 
световен мащаб, както и дългосрочна 
визия, че до 2050 г. биологичното 
разнообразие в Европейския съюз и 
екосистемните услуги, които то 
предлага — неговият природен 
капитал — са защитени, ценени и 
подходящо възстановени заради 
непреходната стойност и 
съществения принос на биологичното 
разнообразие за човешкото 
благоденствие и икономически 
разцвет.

Or. en

Обосновка

Отразява се съобщението на Комисията (COM(2011) 244), заключенията на Съвета 
от 25 и 26 май 2010 г. и 23 юни 2011 г., както и позицията на Европейския парламент, 
приета на пленарно заседание в неговия доклад относно нашата застраховка живот, 
нашия природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. 
(2011/2307).
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Изменение 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с принципа на 
субсидиарност следва да се 
предприемат действия на различни 
равнища на управлението, за да се 
постигнат приоритетните цели.

(19) В съответствие с принципа на 
субсидиарност и най-новите научни 
разработки следва да се предприемат 
действия на различни равнища на 
управлението, за да се постигнат 
приоритетните цели.

Or. en

Изменение 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Предложение за решение
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Почвите имат жизненоважна 
роля за постигането на целите на ЕС 
по отношение на биологичното 
разнообразие. Тяхното влошаване има 
най-вече местни и регионални 
причини и последици. Поради това 
принципът на субсидиарност следва 
да бъде зачитан. Държавите членки 
се призовават да изпълняват 
задължението си по отношение на 
гарантирането на качеството на 
почвата и да поддържат почвите в 
добро състояние. Държавите членки 
без законодателство за опазване на 
почвите се призовават да поемат 
своите отговорности.

Or. en
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Изменение 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Привличането на неправителствени 
участници е от важно значение, за да се 
осигури успехът на програмата и да се 
постигнат нейните приоритетни цели.

(20) Привличането на неправителствени 
участници при спазване на принципа 
на прозрачност е от важно значение, за 
да се осигури успехът на програмата и 
да се постигнат нейните приоритетни 
цели.

Or. en

Изменение 87
João Ferreira, Sabine Wils

Предложение за решение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Привличането на
неправителствени участници е от важно 
значение, за да се осигури успехът на 
програмата и да се постигнат нейните 
приоритетни цели.

(20) Сътрудничеството с
неправителствени участници е от важно 
значение, за да се осигури успехът на 
програмата и да се постигнат нейните 
приоритетни цели.

Or. pt

Изменение 88
Anna Rosbach

Предложение за решение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Загубата на биологично (21) Загубата на биологично 
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разнообразие и деградацията на 
екосистемите в ЕС имат важни 
последствия за околната среда и струват 
скъпо на обществото като цяло —
особено за икономическите субекти от 
сектори, които са пряко зависими от 
екосистемните услуги.

разнообразие и деградацията на 
екосистемите в ЕС имат не само важни 
последствия за околната среда и струват 
скъпо на обществото като цяло —
особено за икономическите субекти от 
сектори, които са пряко зависими от 
екосистемните услуги, но също и за 
бъдещите поколения. 

Or. en

Изменение 89
João Ferreira

Предложение за решение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Загубата на биологично 
разнообразие и деградацията на 
екосистемите в ЕС имат важни 
последствия за околната среда и струват 
скъпо на обществото като цяло —
особено за икономическите субекти 
от сектори, които са пряко зависими 
от екосистемните услуги.

(21) Загубата на биологично 
разнообразие и деградацията на 
екосистемите в ЕС имат важни 
последствия за околната среда и струват 
скъпо на обществото като цяло.

Or. pt

Изменение 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В ЕС съществуват значителни 
възможности за намаляване на емисиите 
на парникови газове и за повишаване на 
ефективността на ресурсите. 
Оползотворяването на тези 
възможности ще намали въздействието 

(22) В ЕС съществуват значителни 
възможности за намаляване на емисиите 
на парникови газове и за повишаване на 
ефективността на енергията и 
ресурсите. Оползотворяването на тези 
възможности ще намали въздействието 
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върху околната среда и ще доведе до 
повишена конкурентоспособност, както 
и до нови източници на растеж и 
работни места посредством икономии 
на разходи благодарение на повишената 
ефективност, пазарната реализация на 
иновациите и по-доброто управление на 
ресурсите през целия им жизнен цикъл.

върху околната среда и ще доведе до 
повишена конкурентоспособност, както 
и до нови източници на растеж и 
работни места посредством икономии 
на разходи благодарение на повишената 
ефективност, пазарната реализация на 
иновациите и по-доброто управление на 
ресурсите през целия им жизнен цикъл.

Or. en

Изменение 91
Dan Jørgensen

Предложение за решение
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Влошаването на морската 
среда, включително и от 
окисляването на океана, отпадъците 
в морските води и океанският шум 
представляват сериозни заплахи за 
околната среда в морските басейни на
ЕС. 

Or. en

Изменение 92
Anna Rosbach

Предложение за решение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Екологичните проблеми и 
въздействия продължават да пораждат 
значителни рискове за здравето и 
благосъстоянието на човека, докато 
мерките за подобряване на състоянието 
на околната среда могат да бъдат от 
полза.

(23) Екологичните проблеми и 
въздействия все повече пораждат 
значителни рискове за здравето и 
благосъстоянието на човека, докато 
мерките за подобряване на състоянието 
на околната среда могат да бъдат от 
полза и следва да бъдат насърчавани 



PE508.007v01-00 12/82 AM\931263BG.doc

BG

във всички аспекти от политиката 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 93
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Екологичните проблеми и 
въздействия продължават да пораждат 
значителни рискове за здравето и 
благосъстоянието на човека, докато 
мерките за подобряване на състоянието 
на околната среда могат да бъдат от 
полза.

(23) Екологичните проблеми и 
въздействия все повече пораждат 
значителни рискове за здравето и 
благосъстоянието на човека, особено по 
отношение на качеството и 
сигурността на хранителните 
доставки, докато мерките за 
подобряване на състоянието на околната 
среда могат да бъдат от полза.

Or. en

Изменение 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Политиката на Съюза в 
областта на изменението на 
климата трябва да следва 
всеобхватен подход, който отчита, 
че всички сектори на икономиката 
трябва да допринасят за опазване на 
климата по пътя към 2050 г. Освен 
броя на секторите, попадащи в 
обхвата на Схемата за търговия с 
емисии, са необходими допълнителни 
действия, които да дадат 
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възможност за рентабилни начини за 
намаляване на емисиите, включени в 
Решението за разпределяне на 
усилията, така че да се стимулират 
зелените инвестиции и да се насърчи 
промяна в поведението на 
потребителите и другите участници.

Or. en

Изменение 95
Anna Rosbach

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Пълното и еднакво прилагане в 
целия Съюз на достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда 
представлява стабилна инвестиция за 
околната среда и здравето на човека, а 
също и за икономиката.

(24) Пълното и еднакво прилагане в 
целия Съюз на достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда 
представлява стабилна инвестиция за 
околната среда и здравето на човека, за 
икономиката и за бъдещите поколения.

Or. en

Изменение 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Пълното и еднакво прилагане в 
целия Съюз на достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда 
представлява стабилна инвестиция за 
околната среда и здравето на човека, а 
също и за икономиката.

(24) Пълното и еднакво прилагане в 
целия Съюз на достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда 
представлява предвидено в Договора 
задължение, както и стабилна 
инвестиция за околната среда и здравето 
на човека, а също и за икономиката.

Or. en
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Изменение 97
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Пълното и еднакво прилагане в 
целия Съюз на достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда 
представлява стабилна инвестиция за 
околната среда и здравето на човека, а 
също и за икономиката.

(24) Пълното и еднакво прилагане в 
целия Съюз на достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда 
представлява стабилна инвестиция за 
околната среда, сигурността на 
хранителните доставки и здравето на 
човека, а също и за икономиката.

Or. en

Изменение 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Предложение за решение
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) По-нататъшни стъпки за 
подобряване на устойчивостта на 
селското стопанство биха били от 
полза. Следва да се обърне по-голямо 
внимание на подобряването на 
качеството на почвите чрез 
използване на сеитбообращения, 
бобови растения, зелено наторяване и 
интегрирани системи за отглеждане 
на земеделски култури и добитък. 
Използването и замърсяването на 
водата може да бъде намалено чрез 
отглеждане на животни в смесени 
системи и пасища, а не в 
индустриални системи. 
Биологичното разнообразие може да 
бъде стимулирано чрез 
възприемането на по-малко 
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интензивно земеделие.

Or. en

Изменение 99
Anna Rosbach

Предложение за решение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Политиката на ЕС в областта на 
околната среда следва да продължи да 
се основава на солидни доказателства.

(25) Политиката на ЕС в областта на 
околната среда следва да продължи да 
се основава на солидни доказателства и 
затова икономиите в бюджета на 
Съюза следва, когато е възможно, да 
не бъдат за сметка на средствата за 
изследвания.

Or. en

Изменение 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Политиката на ЕС в областта на 
околната среда следва да продължи да 
се основава на солидни доказателства.

(25) Политиката на ЕС в областта на 
околната среда следва да продължи да 
се основава на солидни знания и 
доказателства и да отговаря на новите 
научни открития.

Or. en

Изменение 101
Karl-Heinz Florenz
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Предложение за решение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Постигането на екологичните цели 
следва да бъде подкрепено с адекватни 
инвестиции.

(26) Постигането на екологичните цели 
следва да бъде подкрепено с адекватни 
инвестиции, по-специално в областта 
на отпадъците чрез съответно 
съобразяване на подпомагането чрез 
структурните фондове на ЕС в 
съответствие с Рамковата 
директива за отпадъците. Така 
фондовете на ЕС следва да се 
предоставят приоритетно за 
дейности, разположени по-високо в 
йерархията на отпадъците (например 
съоръженията за рециклиране имат 
приоритет пред унищожаването на 
отпадъци).

Or. de

Изменение 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Постигането на екологичните цели 
следва да бъде подкрепено с адекватни 
инвестиции.

(26) Постигането на екологичните цели 
следва да бъде подкрепено с адекватни 
инвестиции, като следва да се 
насърчава използването на публично-
частни партньорства.

Or. en

Изменение 103
Anna Rosbach

Предложение за решение
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Интегрирането на екологичните 
проблеми е от съществено значение, за 
да се намали въздействието върху 
околната среда, дължащо се на 
политиките и дейностите на други 
сектори, и да се постигнат 
специфичните цели, свързани с 
околната среда и с климата.

(27) Интегрирането на екологичните 
проблеми във всички области на 
политиката е от съществено значение, 
за да се намали въздействието върху 
околната среда, дължащо се на 
политиките и дейностите на други 
сектори, и да се постигнат 
специфичните цели, свързани с 
околната среда и с климата.

Or. en

Изменение 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) В ЕС като цяло все още не е 
въведена подходяща разпоредба за 
ефективното и справедливо участие 
на обществеността в процеса на 
решаване на проблеми, свързани с 
околната среда, по-специално чрез 
процедурата по ОВОС.

Or. lt

Изменение 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Новата обща програма за действие 
следва, в качеството си на част от 
последващите действия след 

(30) Новата обща програма за действие 
следва да е в подкрепа на 
изпълнението на поетите 
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Конференцията на ООН по въпросите на 
устойчивото развитие през 2012 г. 
(срещата на върха „Рио + 20“), да е в
подкрепа на международните и 
регионалните процеси, насочени към 
превръщането на световната икономика 
в приобщаваща екологична икономика в 
контекста на устойчивото развитие и 
намаляването на бедността.

ангажименти на Конференцията на 
ООН по въпросите на устойчивото 
развитие през 2012 г. (срещата на върха 
„Рио + 20“), в ЕС и на международно 
равнище, насочени към превръщането 
на световната икономика в 
приобщаваща екологична икономика в 
контекста на устойчивото развитие и 
намаляването на бедността.

Or. en

Изменение 106
Karl-Heinz Florenz

Предложение за решение
Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) В съответствие със 
съобщението на Комисията 
(COM(2012)) 095 и доклада на 
Европейския парламент 
(2012/2104(INI)) „Подобряване на 
резултатите от мерките на ЕС в 
областта на околната среда: 
изграждане на доверие чрез 
повишаване на познанията и 
готовността за реакция“ следва да се 
обърне специално внимание на 
транспонирането на европейското 
законодателство в областта на 
околната среда.

Or. de

Изменение 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) опазване, съхранение и увеличаване 
на природния капитал на Съюза;

а) опазване, съхранение и увеличаване 
на устойчивото използване на 
природния капитал на Съюза;

Or. en

Изменение 108
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) превръщане на ЕС в ресурсно 
ефективна, екологична и 
конкурентоспособна нисковъглеродна 
икономика;

(б) постигане на конкурентоспособна,
кръгова и нисковъглеродна икономика, 
която да е ресурсно ефективна и 
която щади околната среда и 
екосистемите;

Or. it

Изменение 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) превръщане на Съюза в ресурсно 
ефективна, екологична и 
конкурентоспособна нисковъглеродна 
икономика;

б) превръщане на Съюза в ресурсно 
ефективна, екологична, иновативна и 
конкурентоспособна нисковъглеродна 
икономика;

Or. en

Изменение 110
Jean-Pierre Audy
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Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) превръщане на Съюза в ресурсно 
ефективна, екологична и 
конкурентоспособна нисковъглеродна 
икономика;

б) превръщане на Съюза в ресурсно 
ефективна, щадяща околната среда и 
конкурентоспособна нисковъглеродна 
икономика;

Or. fr

Изменение 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подобряване на доказателствената 
база за политиката в областта на 
околната среда;

д) подобряване на знанията и 
доказателствената база за политиката в 
областта на околната среда;

Or. en

Изменение 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) осигуряване на инвестиции за 
политиката в областта на околната среда 
и климата, както и на правилно 
ценообразуване;

е) осигуряване на инвестиции за 
политиката в областта на околната среда 
и климата;

Or. en
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Изменение 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) осигуряване на инвестиции за 
политиката в областта на околната среда 
и климата, както и на правилно 
ценообразуване;

е) осигуряване на частни и публични 
инвестиции за политиката в областта на 
околната среда и климата, както и на 
правилно ценообразуване;

Or. en

Изменение 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) по-добро интегриране на проблемите 
на околната среда и повишена 
съгласуваност на политиките;

ж) по-добро интегриране на проблемите 
на околната среда, повишена 
съгласуваност на политиките и участие 
на обществеността при решаване на 
екологичните проблеми;

Or. lt

Изменение 115
João Ferreira

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) оформяне на хармонична и 
устойчива връзка между природата и 
обществото;

Or. pt



PE508.007v01-00 22/82 AM\931263BG.doc

BG

Изменение 116
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) увеличаване на предлагането и 
достъпа до здравословна храна;

Or. en

Изменение 117
João Ferreira

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата се основава на принципа 
„замърсителят плаща“, принципа на 
предпазните мерки и превантивните 
действия, и на принципа за 
отстраняване на замърсяването още при 
източника.

2. Програмата се основава на принципа 
на предпазните мерки и превантивните 
действия, и на принципа за 
отстраняване на замърсяването още при 
източника, като принципите на 
икономическата демокрация винаги се 
поставят над законите на пазара.

Or. pt

Изменение 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Програмата осигурява високо 
равнище на защита на околната 
среда, както и на качество на живот, 
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чрез справедливо и устойчиво 
благосъстояние за гражданите.

Or. en

Изменение 119
Anna Rosbach

Предложение за решение
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всички мерки, действия и 
специфични цели, определени в 
програмата, се осъществяват в 
съответствие с принципите на 
разумното регулиране и, когато е 
уместно, подлежат на цялостна оценка 
на въздействието.

3. Всички мерки, действия и 
специфични цели, определени в 
програмата, се осъществяват в 
съответствие с принципите на 
разумното регулиране, основават се на 
солидни научни познания и, когато е 
уместно, подлежат на цялостна оценка 
на въздействието.

Or. en

Изменение 120
Ewald Stadler

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

2. През последните десетилетия 
значително бяха намалени емисиите на 
замърсители на въздуха, водите и 
почвите, а през последните години — и 
емисиите на парникови газове. Това 
намаление е резултат също така от 
спада в производството по време на 
икономическата криза и закриването
на предприятия в Източна Европа.
Актуализирано е законодателството на 
ЕС за химикалите и е ограничено 
използването на множество токсични 
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най-високо качество в света, а над 18 % 
от територията на ЕС и 4 % от неговата 
морска акватория са определени за 
защитени природни зони.

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. 

Or. de

Изменение 121
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 
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. Въпреки това 
все още има големи проблеми с 
отпадъците в морските води и 
замърсяването на морската среда.

Or. en

Изменение 122
Anna Rosbach
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Политиката на ЕС в областта на 
околната среда стимулира иновациите 
и инвестициите в екологични стоки и 
услуги, създаващи нови работни места и 
възможности за износ. 
Последователните разширявания на ЕС 
доведоха до прилагането на високи 
стандарти за опазване на околната среда 
в голяма част от европейския континент, 
а усилията на Съюза допринесоха за 
засилване на ангажимента на 
международната общност за борба с 
изменението на климата и със загубата 
на биологично разнообразие, както и за 
успеха на усилията в световен мащаб, 
насочени към премахване на 
озоноразрушаващите вещества и 
оловосъдържащите горива.

3. Политиките в областта на околната 
среда на държавите членки, както и 
на ЕС, стимулират иновациите и 
инвестициите в екологични стоки и 
услуги, създаващи нови работни места и 
възможности за износ. 
Последователните разширявания на ЕС 
доведоха до прилагането на високи 
стандарти за опазване на околната среда 
в голяма част от европейския континент, 
а усилията на Съюза допринесоха за 
засилване на ангажимента на 
международната общност за борба с 
изменението на климата и със загубата 
на биологично разнообразие, както и за 
успеха на усилията в световен мащаб, 
насочени към премахване на 
озоноразрушаващите вещества и 
оловосъдържащите горива.

Or. en

Изменение 123
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Значителен напредък е постигнат и в 
интегрирането на екологичните цели в 
други политики и дейности на ЕС. 
Съгласно реформираната обща 
селскостопанска политика (ОСП) от 
2003 г. насам директните плащания са 
обвързани с изисквания към 
земеделските стопани да поддържат 
земите си в добро земеделско и 
екологично състояние и да спазват 
съответното законодателство в областта 

4. Значителен напредък е постигнат и в 
интегрирането на екологичните цели в 
други политики и дейности на ЕС. 
Съгласно реформираната обща 
селскостопанска политика (ОСП) от 
2003 г. насам директните плащания са 
обвързани с изисквания към
земеделските стопани да поддържат 
земите си в добро земеделско и 
екологично състояние и да спазват 
съответното законодателство в областта 
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на околната среда. Борбата с 
изменението на климата се превърна в 
неразделна част от енергийната 
политика и е постигнат напредък за 
включване на въпросите, свързани с 
ефективността на ресурсите, 
изменението на климата и енергийната 
ефективност, в политиките в областта на 
други ключови сектори, като например 
транспорт и сгради.

на околната среда. Въпреки това, 
когато става въпрос за постигане на 
по-екологична ОСП, за съжаление все 
още са необходими много подобрения. 
Борбата с изменението на климата се 
превърна в неразделна част от 
енергийната политика и е постигнат 
напредък за включване на въпросите, 
свързани с ефективността на ресурсите, 
изменението на климата и енергийната 
ефективност, в политиките в областта на 
други ключови сектори, като например 
транспорт и сгради.

Or. en

Изменение 124
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Значителен напредък е постигнат и в 
интегрирането на екологичните цели в 
други политики и дейности на ЕС. 
Съгласно реформираната обща 
селскостопанска политика (ОСП) от 
2003 г. насам директните плащания са 
обвързани с изисквания към 
земеделските стопани да поддържат 
земите си в добро земеделско и 
екологично състояние и да спазват 
съответното законодателство в областта 
на околната среда. Борбата с
изменението на климата се превърна в 
неразделна част от енергийната 
политика и е постигнат напредък за 
включване на въпросите, свързани с 
ефективността на ресурсите, 
изменението на климата и енергийната 
ефективност, в политиките в областта на 
други ключови сектори, като например 
транспорт и сгради.

4. Значителен напредък е постигнат и в 
интегрирането на екологичните цели в 
други политики и дейности на ЕС. 
Съгласно реформираната обща 
селскостопанска политика (ОСП) от 
2003 г. насам директните плащания са 
обвързани с изисквания към 
земеделските стопани да поддържат 
земите си в добро земеделско и 
екологично състояние и да спазват 
съответното законодателство в областта 
на околната среда. Адаптирането към
изменението на климата се превърна в 
неразделна част от енергийната 
политика и е постигнат напредък за 
включване на въпросите, свързани с 
ефективността на ресурсите, 
изменението на климата и енергийната 
ефективност, в политиките в областта на 
други ключови сектори, като например 
транспорт и сгради.
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Or. it

Изменение 125
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Значителен напредък е постигнат и в 
интегрирането на екологичните цели в 
други политики и дейности на ЕС. 
Съгласно реформираната обща 
селскостопанска политика (ОСП) от 
2003 г. насам директните плащания са 
обвързани с изисквания към 
земеделските стопани да поддържат 
земите си в добро земеделско и 
екологично състояние и да спазват 
съответното законодателство в областта 
на околната среда. Борбата с 
изменението на климата се превърна в 
неразделна част от енергийната 
политика и е постигнат напредък за 
включване на въпросите, свързани с 
ефективността на ресурсите, 
изменението на климата и енергийната 
ефективност, в политиките в областта на 
други ключови сектори, като например 
транспорт и сгради.

4. Значителен напредък е постигнат и в 
интегрирането на екологичните цели в 
други политики и дейности на ЕС. 
Съгласно реформираната обща 
селскостопанска политика (ОСП) от 
2003 г. насам директните плащания са 
обвързани с изисквания към 
земеделските стопани да поддържат 
земите си в добро земеделско и 
екологично състояние и да спазват 
съответното законодателство в областта 
на околната среда. Борбата с 
изменението на климата се превърна в 
неразделна част от енергийната 
политика и е постигнат напредък за 
включване на въпросите, свързани с 
ефективността на ресурсите, 
изменението на климата и енергийната 
ефективност, в политиките в областта на 
други ключови сектори, като например 
транспорт и сгради. В бъдеще трябва 
обаче да се обръща повече внимание на 
по-доброто прилагане на 
кръстосаното спазване.

Or. de

Изменение 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5
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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 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 

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 усилията за 
постигането на целите на ЕС относно 
биологичното разнообразие. 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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 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 

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 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 
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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.

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, 
застрашаващи тяхното здраве и 
благосъстояние. Неустойчивото 
земеползване унищожава плодородни 
почви, което се отразява върху 
световната продоволствена сигурност 
и постигането на специфичните цели 
относно биологичното разнообразие. 
Продължава процесът на деградация на 
почвите, който до голяма степен е 
безконтролен и се нуждае от 
общоевропейска правна рамка.

Or. en

Изменение 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5
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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 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 

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 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. Морските 
местообитания и видове остават 
изложени на риск от упадък и 
изчезване поради различни 
предизвикани от човека заплахи в 
териториалните води на ЕС. 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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 129
Pavel Poc

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 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 

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 усилията за 
постигането на целите на ЕС относно 
биологичното разнообразие, както и на 
целите във връзка с изменението на 
климата. От 395 европейски местни 
видове, включени като критично 
застрашени в Червения списък на 
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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.

застрашените видове на 
Международния съюз за опазване на 
природата (IUCN), 110 са в опасност 
поради нашествие на инвазивни 
чужди видове. 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.

Or. en
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Обосновка

Екологичните и икономическите основания за действие са убедителни. Биологичните 
инвазии са един от основните фактори за загубата на биологично разнообразие. 
Инвазивните чужди видове могат да имат широкообхватни и вредни последици за 
околната среда и природните ресурси за поколенията. Инвазивните чужди видове 
могат също така да засегнат живота и здравето на хората и да причинят сериозни 
икономически щети на земеделието, горите и рибарството, които се оценяват на 
най-малко 12 милиарда евро годишно само в Европа. Отлагането на ефективните 
действия допълнително ще попречи на ЕС да постигне собствените си цели за 
опазване на биологичното разнообразие и глобалните му ангажименти в тази област.

Изменение 130
Ewald Stadler

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 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 

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 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, доколкото 
природата въобще може да бъде 
измерима. Освен това до настоящия 
момент е напълно неясно доколко 
изменението на климата е причинено 
от човека и доколко климатът се 
изменя в резултат от влиянието на 
естествените фактори. Тридесет 
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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.

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. 

Or. de

Изменение 131
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 5
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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 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 

5. Въпреки това много от тенденциите в 
ЕС в областта на околната среда и 
биологичното разнообразие 
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 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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Промените в околната среда в ЕС все 
повече се дължат на събития в световен 
мащаб, включително демографското 
развитие и моделите на потребление и 
търговия, както и на бързия 
технологичен напредък. Те могат да 
предоставят значителни възможности за 
икономически растеж и обществено 
благосъстояние, но същевременно 
пораждат предизвикателства и 
несигурност за икономиката и 
обществото на ЕС и причиняват 
деградация на околната среда в 
световен мащаб.

6. Промените в околната среда в ЕС все 
повече се дължат на събития в световен 
мащаб, включително демографското 
развитие и моделите на потребление и 
търговия, както и на бързия 
технологичен напредък. Те могат да 
предоставят значителни възможности за 
икономически растеж и обществено 
благосъстояние, но същевременно 
пораждат предизвикателства и 
несигурност за икономиката и 
обществото на ЕС в областта на 
опазването на околната среда.

Or. es

Изменение 133
Ewald Stadler
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 6a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Международните измерения на 
политиката на ЕС в областта на 
околната среда трябва да включват 
също преговори с други асоциации от 
държави, потенциалът за 
интегриране на целите в областта на 
околната среда в търговската 
политика на СТО досега не е бил 
напълно оползотворен.

Or. de

Изменение 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В съчетание със сегашните 
разхищаващи системи за производство и 
потребление в световната икономика, 
увеличаващото се световно търсене на 
стоки и услуги и изчерпването на 
ресурсите водят до нарастване на 
разходите за основните суровини, 
минерали и енергия, по-голямо 
замърсяване на околната среда и повече 
отпадъци, увеличаване на емисиите на 
парникови газове в световен мащаб и 
напредваща деградация на земите, 
обезлесяване и загуба на биологично 
разнообразие. Почти две трети от 
световните екосистеми са в упадък и 
има доказателства, че вече са преминати 
планетарните граници по отношение на 
биологичното разнообразие, 
изменението на климата и азотния 
цикъл. Има вероятност недостигът на 
вода в световен мащаб към 2030 г. да 

7. В съчетание със сегашните 
разхищаващи системи за производство и 
потребление в световната икономика, 
увеличаващото се световно търсене на 
стоки и услуги и изчерпването на 
ресурсите водят до нарастване на 
разходите за основните суровини, 
минерали и енергия, по-голямо 
замърсяване на околната среда и повече 
отпадъци, увеличаване на емисиите на 
парникови газове в световен мащаб и 
напредваща деградация на земите, 
обезлесяване и загуба на биологично 
разнообразие. Почти две трети от 
световните екосистеми са в упадък и 
има доказателства, че вече са преминати 
планетарните граници по отношение на 
биологичното разнообразие, 
изменението на климата и азотния 
цикъл. Има вероятност недостигът на 
вода в световен мащаб към 2030 г. да 
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достигне 40 %, ако не се постигне 
значителен напредък в подобряването 
на ефективността на ресурсите. 
Съществува също така риск 
изменението на климата да изостри 
допълнително тези проблеми, като 
причини големи разходи. През 2011 г. 
бедствия, дължащи се отчасти на 
изменението на климата, причиниха 
икономически загуби за над 300 
милиарда евро в световен мащаб. ОИСР 
предупреди, че продължаващата 
деградация и изчерпването на 
природния капитал пораждат рискове за 
необратими промени, които биха могли 
да застрашат двувековното повишаване 
на стандарта на живот и да доведат до 
значителни разходи.

достигне 40 %, ако не се постигне 
значителен напредък в подобряването 
на ефективността на ресурсите. 
Съществува също така риск 
изменението на климата да изостри 
допълнително тези проблеми, като 
причини големи разходи1. През 2011 г. 
бедствия, дължащи се отчасти на 
изменението на климата, причиниха 
икономически загуби за над 300 
милиарда евро в световен мащаб. ОИСР 
предупреди, че продължаващата 
деградация и изчерпването на 
природния капитал пораждат рискове за 
необратими промени, които биха могли 
да застрашат двувековното повишаване 
на стандарта на живот и да доведат до 
значителни разходи.

__________________
1 Според доклада на Стърн относно 
икономиката на изменението на
климата, ако не се предприемат 
действия, общите разходи вследствие 
на изменението на климата ще се 
равняват на загубата на най-малко 
5 % от световния брутен вътрешен 
продукт (БВП) всяка година. 
Включвайки по-широк спектър от 
рискове и въздействия, тази 
стойност може да нарасне до 20 % 
от БВП.

Or. en

Изменение 135
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

9. С оглед да се осигури добър живот в 
бъдеще, сега следва да се предприемат 
спешни съгласувани действия за 
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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.

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 
във и да опазва биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги, 
които то осигурява, заради неговата 
непреходна стойност и съществен 
принос за човешкото благоденствие и 
икономически разцвет.

Or. en

Изменение 136
Karin Kadenbach

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

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 
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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.

развитие, да защитава здравето и 
благосъстоянието на човека, да 
осигурява достойни работни места, да 
намалява неравенствата и да инвестира 
във и да опазва биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги, 
които то предлага — природния 
капитал — поради неговата 
непреходна стойност и съществен 
принос за човешкото благоденствие и 
икономически разцвет.

Or. en

Изменение 137
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Следната визия за 2050 г. служи да 
подпомогне насочването на действията 
до 2020 г. и след нея: В 2050 г. живеем 
добре в рамките на екологичните 
граници на планетата. Благоденствието 
ни и доброто състояние на околната 
среда се дължат на иновативна, кръгова 
икономика, в която нищо не се пилее и 
природните ресурси се управляват по 
начини, които повишават устойчивостта 
на нашето общество. При нас растежът е 
свързан с ниски въглеродни емисии и
от дълго време не зависи повече от 
използването на ресурси, като определя 
темпа за устойчива икономика в 
световен мащаб.

10. Следната визия за 2050 г. служи да 
подпомогне насочването на действията 
до 2020 г. и след нея: В 2050 г. живеем 
добре в рамките на екологичните 
граници на планетата. Благоденствието 
ни и доброто състояние на околната 
среда се дължат на иновативна, кръгова 
икономика — основана на изначалния 
постулат, според който „нищо не се 
създава, нищо не се унищожава, 
всичко се преобразява“1 — в която 
нищо не се пилее и природните ресурси 
се управляват по начини, които 
повишават устойчивостта на нашето 
общество. При нас растежът е свързан с 
ниски въглеродни емисии и доколкото 
е възможно не зависи повече от 
използването на ресурси, като определя 
темпа за устойчива икономика в 
световен мащаб.

__________________
1 Антоан-Лоран дьо Лавоазие.
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Or. it

Изменение 138
Erik Bánki

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Следната визия за 2050 г. служи да 
подпомогне насочването на действията 
до 2020 г. и след нея: В 2050 г. живеем 
добре в рамките на екологичните 
граници на планетата. 
Благоденствието ни и доброто 
състояние на околната среда се дължат 
на иновативна, кръгова икономика, в 
която нищо не се пилее и природните 
ресурси се управляват по начини, които 
повишават устойчивостта на нашето 
общество. При нас растежът е свързан с 
ниски въглеродни емисии и от дълго 
време не зависи повече от използването 
на ресурси, като определя темпа за 
устойчива икономика в световен мащаб.

10. Следната визия за 2050 г. служи да 
подпомогне насочването на действията 
до 2020 г. и след нея: В 2050 г. живеем 
добре в рамките на екологичните 
граници на планетата. Благополучието
ни и доброто състояние на околната 
среда се дължат на иновативна, кръгова 
икономика, в която нищо не се пилее и 
природните ресурси се управляват по 
начини, които повишават устойчивостта 
на нашето общество. Биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги 
са защитени, ценени и подходящо 
възстановени. При нас растежът е 
свързан с ниски въглеродни емисии и от 
дълго време не зависи повече от 
използването на ресурси, като определя 
темпа за устойчива икономика в 
световен мащаб.

Or. en

Изменение 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Следната визия за 2050 г. служи да 
подпомогне насочването на действията 
до 2020 г. и след нея: В 2050 г. живеем 
добре в рамките на екологичните 

10. Следната визия за 2050 г. служи да 
подпомогне насочването на действията 
до 2020 г. и след нея: В 2050 г. живеем 
добре в рамките на екологичните 
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граници на планетата. Благоденствието 
ни и доброто състояние на околната 
среда се дължат на иновативна, кръгова 
икономика, в която нищо не се пилее и 
природните ресурси се управляват по 
начини, които повишават устойчивостта 
на нашето общество. При нас растежът е 
свързан с ниски въглеродни емисии и от 
дълго време не зависи повече от 
използването на ресурси, като определя 
темпа за устойчива икономика в 
световен мащаб.

граници на планетата. Благоденствието 
ни и доброто състояние на околната 
среда се дължат на иновативна, кръгова 
икономика, в която нищо не се пилее и 
природните ресурси се управляват по 
начини, които повишават устойчивостта 
на нашето общество. При нас растежът е 
свързан с ниски въглеродни емисии и от 
дълго време не зависи повече от 
използването на ресурси, като определя 
темпа за устойчива икономика в 
световен мащаб. Екологичната 
справедливост се прилага във и извън 
ЕС. Всички хора имат равен достъп 
до ползите за околната среда. 
Тежестите вследствие на влошаване 
на околната среда се разпределят по 
справедлив начин.

Or. en

Изменение 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Приложение І – 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, 
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.

11. За това преобразяване е необходимо 
пълното интегриране на екологичните 
проблеми в политиките за други 
сектори, като например енергетика, 
транспорт, селско стопанство, 
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. Нещо 
повече, обществото като цяло 
трябва да се включи във възможно 
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най-голяма степен в процеса на 
решаването на тези проблеми.

Or. lt

Изменение 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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, 
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.

11. За това преобразяване е необходимо 
пълното интегриране на екологичните 
проблеми в политиките за други 
сектори, като например енергетика, 
транспорт, селско стопанство, 
рибарство, икономика и промишленост, 
научни изследвания и иновации, 
заетост, търговия, развойна дейност, 
външни работи и сигурност 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.

Or. en

Изменение 142
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. ЕС започна процеса на това 
преобразяване с дългосрочни, 
интегрирани стратегии за възпиране на 

12. ЕС започна процеса на това 
преобразяване с дългосрочни, 
интегрирани стратегии за възпиране на 
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загубата на биологично разнообразие, 
подобряване на ефективността на 
ресурсите и ускоряване на прехода към 
нисковъглеродна икономика. Комисията 
включи в по-голяма степен 
екологичните проблеми и цели в 
последните инициативи, предприети в 
други ключови области на политиката, в 
това число енергетиката30 и 
транспорта31, и въз основа на 
постигнатото досега се постара да 
увеличи реалните ползи за околната 
среда чрез реформиране на политиките 
на ЕС в областта на селското стопанство 
и развитието на селските райони, 
рибарството и сближаването.

загубата на биологично разнообразие, 
подобряване на ефективността на 
ресурсите и ускоряване на прехода към 
нисковъглеродна икономика. Комисията 
включи в по-голяма степен 
екологичните проблеми и цели в 
последните инициативи, предприети в 
други ключови области на политиката, в 
това число енергетиката30 и 
транспорта31, и въз основа на 
постигнатото досега се постара да 
увеличи реалните ползи за околната 
среда чрез реформиране на политиките 
на ЕС в областта на селското стопанство 
и развитието на селските райони, 
рибарството и сближаването. За тази 
цел е необходимо обаче да се обърне 
повече внимание на изпълнението на 
разпоредбите за кръстосано спазване.

Or. de

Изменение 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. ЕС пое множество международно 
договорени ангажименти във връзка с 
околната среда, включително тези, 
приети на Конференцията на ООН по 
въпросите на устойчивото развитие
(„Рио + 20“), където той изтъкна 
подкрепата си за приобщаваща
екологична икономика като централна 
част от по-широка стратегия за 
устойчиво развитие.

13. ЕС пое множество правно 
обвързващи ангажименти по силата на 
многостранните споразумения в 
областта на околната среда, както и 
политически обвързващи 
ангажименти във връзка с околната 
среда, включително тези, приети на 
Конференцията на ООН по въпросите на 
устойчивото развитие („Рио + 20“). 
Заключителният документ от 
„Рио + 20“ признава приобщаващата
екологична икономика като важен 
инструмент за постигане на 
устойчиво развитие и определя рамка 
за действие, обхващаща и трите 
измерения на устойчивото развитие, 
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много от които са отразени в 
приоритетните цели на тази 
програма. Освен това той прие да се 
разработят цели за устойчиво 
развитие за укрепване на 
институционалната рамка и за 
изготвяне на стратегия за финансиране 
за устойчиво развитие. Сега ЕС и 
неговите държави членки трябва да 
гарантират, че тези ангажименти се 
изпълняват както на местно равнище 
чрез съответните вътрешни 
политики, така и в световен мащаб 
чрез участие в международните 
действия.

Or. en

Изменение 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Настоящата програма допълва 
горепосочените усилия, като в нея се 
определят приоритетните цели, които 
ЕС трябва да постигне в периода до 
2020 г.

14. Настоящата програма допълва 
горепосочените усилия, като в нея се 
определят приоритетните цели, които 
ЕС трябва да постигне в периода до 
2020 г., както и индикативни пътища 
към 2050 г. Тя гарантира 
изпълнението, насърчава 
вътрешните действия и помага на 
редица участници да вземат 
рентабилни инвестиционни решения.

Or. en

Изменение 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за решение
Приложение І – параграф 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

15. В много случаи за постигането на 
тези цели ще бъдат необходими 
действия преди всичко на национално, 
регионално или местно равнище, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност. В други случаи ще 
бъдат необходими допълнителни мерки 
на равнището на ЕС. Тъй като
политиката в областта на околната среда 
е сфера на споделена компетентност в 
ЕС, една от целите на настоящата 
програма е да се въведе съвместна 
отговорност за общи цели и задачи и да 
се осигури равнопоставеност на 
предприятията и обществените органи. 
Ясните цели и задачи също така 
осигуряват посока и предсказуема рамка 
за действие на лицата, разработващи 
политиките, и на другите 
заинтересовани страни, включително 
регионите и градовете, предприятията и 
социалните партньори, както и 
отделните граждани.

15. В много случаи за постигането на 
тези цели ще бъдат необходими 
действия преди всичко на национално, 
регионално или местно равнище, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, като същевременно се 
гарантира адекватно участие на 
обществеността при обсъждането
на проблемите, свързани с околната 
среда. В други случаи ще бъдат 
необходими допълнителни мерки на 
равнището на ЕС. Тъй като политиката 
в областта на околната среда е сфера на 
споделена компетентност в ЕС, една от 
целите на настоящата програма е да се 
въведе съвместна отговорност за общи 
цели и задачи и да се осигури 
равнопоставеност на предприятията и 
обществените органи. Ясните цели и 
задачи също така осигуряват посока и 
предсказуема рамка за действие на 
лицата, разработващи политиките, и на 
другите заинтересовани страни, 
включително регионите и градовете, 
предприятията и социалните партньори, 
както и отделните граждани.

Or. lt

Изменение 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. В много случаи за постигането на 
тези цели ще бъдат необходими 
действия преди всичко на национално, 
регионално или местно равнище, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност. В други случаи ще 

15. В много случаи за постигането на 
тези цели ще бъдат необходими 
действия преди всичко на национално, 
регионално или местно равнище, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност. В други случаи ще 



PE508.007v01-00 48/82 AM\931263BG.doc

BG

бъдат необходими допълнителни мерки 
на равнището на ЕС. Тъй като 
политиката в областта на околната среда 
е сфера на споделена компетентност в 
ЕС, една от целите на настоящата 
програма е да се въведе съвместна 
отговорност за общи цели и задачи и да 
се осигури равнопоставеност на 
предприятията и обществените органи. 
Ясните цели и задачи също така 
осигуряват посока и предсказуема рамка 
за действие на лицата, разработващи 
политиките, и на другите 
заинтересовани страни, включително 
регионите и градовете, предприятията и 
социалните партньори, както и 
отделните граждани.

бъдат необходими допълнителни мерки 
на равнището на ЕС. Тъй като 
политиката в областта на околната среда 
е сфера на споделена компетентност в 
ЕС, една от целите на настоящата 
програма е да се въведе съвместна 
отговорност за общи цели и задачи и да 
се осигури равнопоставеност на 
предприятията и обществените органи. 
Ясните цели и задачи и обмяната на 
най-добри практики също така 
осигуряват посока и предсказуема рамка 
за действие на лицата, разработващи 
политиките, и на другите 
заинтересовани страни, включително 
регионите и градовете, предприятията и 
социалните партньори, както и 
отделните граждани.

Or. en

Изменение 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

16. Икономическият просперитет и 
благосъстоянието на ЕС се основават на 
неговия природен капитал, т.е. на 
неговото биологично разнообразие, 
включително 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), 
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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 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.

Директивата за пречистването на 
градските отпадъчни води1, 
Директивата за опазване на водите 
от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници2,
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 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, почвите, видовете и 
местообитанията.

__________________
1 Директива 91/271/ЕИО
2 Директива 91/676/ЕИО

Or. en

Изменение 148
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

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. Огромна част от 
законодателството на ЕС има за цел 
опазване, съхраняване и увеличаване на 
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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 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.

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 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.

Or. it

Изменение 149
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Приложение 1 – 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. 

16. Икономическият просперитет и 
благосъстоянието на ЕС се основават на 
неговите граждани и 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 
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Законодателството за справяне с 
изменението на климата, за химикалите, 
промишлените емисии и отпадъците 
също допринася за намаляване на 
въздействието върху биологичното 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.

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 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.

Or. fr

Изменение 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 
разнообразие, включително върху 

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 
пречистването на градските 
отпадъчни води1, Директивата за 
опазване на водите от замърсяване с 
нитрати от селскостопански 
източници2, Директивата за качество 
на въздуха и свързаните с нея 
директиви, както и директивите за 
птиците и за местообитанията. 
Законодателството за справяне с 
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екосистемите, видовете и 
местообитанията.

изменението на климата, за химикалите, 
промишлените емисии и отпадъците 
също допринася за намаляване на 
въздействието върху биологичното 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.
__________________
1 Директива 91/271/ЕИО
2 Директива 91/676/ЕИО

Or. en

Изменение 151
Elena Oana Antonescu

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

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 
пречистването на градските 
отпадъчни води1, Директивата за 
опазване на водите от замърсяване с 
нитрати от селскостопански 
източници2, Директивата за качество 
на въздуха и свързаните с нея 
директиви, както и директивите за 
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въздействието върху биологичното 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.

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 
разнообразие, включително върху 
екосистемите, видовете и 
местообитанията.
__________________
1 Директива 91/271/ЕИО
2 Директива 91/676/ЕИО

Or. en

Изменение 152
Ewald Stadler

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Въпреки това последните оценки 
показват, че загубата на биологично 
разнообразие в ЕС все още продължава 
и че повечето екосистеми са 
деградирали сериозно. Стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г. определя специфични цели и 
действия, които са необходими за обрат 
в тези отрицателни тенденции и за 
подобряване на екосистемните услуги. 
Тя трябва да бъде изпълнена изцяло, за 
да може ЕС да постигне водещата цел за 
биологичното разнообразие за 2020 г. 
Като се има предвид, че стратегията 
съдържа мерки, за да се подобри 
прилагането на директивите за птиците 
и местообитанията, включително по 
отношение на мрежата „Натура 2000“, 
за постигането на водещата цел ще бъде 
необходимо пълното прилагане на 
цялото действащо законодателство, 
насочено към опазването на природния 

17. Въпреки това последните оценки 
показват, че загубата на биологично 
разнообразие в ЕС все още продължава. 
Стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г. определя 
специфични цели и действия, които са 
необходими за обрат в тези отрицателни 
тенденции и за подобряване на 
екосистемните услуги. Тя трябва да 
бъде изпълнена изцяло, за да може ЕС 
да постигне водещата цел за 
биологичното разнообразие за 2020 г. 
Като се има предвид, че стратегията 
съдържа мерки, за да се подобри 
прилагането на директивите за птиците 
и местообитанията, включително по 
отношение на мрежата „Натура 2000“, 
за постигането на водещата цел ще бъде 
необходимо пълното прилагане на 
цялото действащо законодателство, 
насочено към опазването на природния 
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капитал. капитал.

Or. de

Изменение 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Въпреки това последните оценки 
показват, че загубата на биологично 
разнообразие в ЕС все още продължава 
и че повечето екосистеми са 
деградирали сериозно. Стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г. определя специфични цели и 
действия, които са необходими за 
обрат в тези отрицателни 
тенденции и за подобряване на 
екосистемните услуги. Тя трябва да 
бъде изпълнена изцяло, за да може ЕС 
да постигне водещата цел за 
биологичното разнообразие за 2020 г. 
Като се има предвид, че стратегията 
съдържа мерки, за да се подобри 
прилагането на директивите за птиците 
и местообитанията, включително по 
отношение на мрежата „Натура 2000“, 
за постигането на водещата цел ще бъде 
необходимо пълното прилагане на 
цялото действащо законодателство, 
насочено към опазването на природния 
капитал.

17. Въпреки това последните оценки 
показват, че загубата на биологично 
разнообразие в ЕС все още продължава 
и че повечето екосистеми са 
деградирали сериозно. Стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г. определя специфични цели и 
действия, които са необходими за 
прекратяване на загубата на 
биологично разнообразие и за 
поддържане, възстановяване и 
подобряване на екосистемите и 
техните услуги. Тя трябва да бъде 
изпълнена изцяло, за да може ЕС да 
постигне водещата цел за биологичното 
разнообразие за 2020 г. Като се има 
предвид, че стратегията съдържа мерки, 
за да се подобри прилагането на 
директивите за птиците и 
местообитанията, включително по 
отношение на мрежата „Натура 2000“, 
за постигането на водещата цел ще бъде 
необходимо пълното прилагане на 
цялото действащо законодателство, 
насочено към опазването на природния 
капитал.

Or. en

Изменение 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Въпреки това последните оценки 
показват, че загубата на биологично 
разнообразие в ЕС все още продължава 
и че повечето екосистеми са 
деградирали сериозно. Стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г. определя специфични цели и 
действия, които са необходими за обрат 
в тези отрицателни тенденции и за 
подобряване на екосистемните услуги. 
Тя трябва да бъде изпълнена изцяло, за 
да може ЕС да постигне водещата цел за 
биологичното разнообразие за 2020 г. 
Като се има предвид, че стратегията 
съдържа мерки, за да се подобри 
прилагането на директивите за птиците 
и местообитанията, включително по 
отношение на мрежата „Натура 2000“, 
за постигането на водещата цел ще бъде 
необходимо пълното прилагане на 
цялото действащо законодателство, 
насочено към опазването на природния 
капитал.

17. Въпреки това последните оценки 
показват, че загубата на биологично 
разнообразие в ЕС все още продължава 
и че повечето екосистеми са 
деградирали сериозно. Стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г. определя специфични цели и 
действия, които са необходими за обрат 
в тези отрицателни тенденции и за 
подобряване на екосистемните услуги. 
Тя трябва да бъде изпълнена изцяло, за 
да може ЕС да постигне водещата цел за 
биологичното разнообразие за 2020 г. 
Като се има предвид, че стратегията 
съдържа мерки, за да се подобри 
прилагането на директивите за птиците 
и местообитанията, включително по 
отношение на мрежата „Натура 2000“, 
за постигането на водещата цел ще бъде 
необходимо пълното прилагане на 
цялото действащо законодателство, 
насочено към опазването на природния 
капитал. В този смисъл Комисията 
следва да гарантира, че плановете за 
управление във връзка с опазването на 
териториите в мрежата „Натура 
2000“ изпълняват изискванията, 
установени в член 6 от Директивата 
за местообитанията. Необходимо е 
активното участие на 
собствениците и ползвателите за 
включването им в политиката по 
опазване на биологичното 
разнообразие.

Or. es

Изменение 155
Pavel Poc
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Въпреки това последните оценки 
показват, че загубата на биологично 
разнообразие в ЕС все още продължава 
и че повечето екосистеми са 
деградирали сериозно. Стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г. определя специфични цели и 
действия, които са необходими за обрат 
в тези отрицателни тенденции и за 
подобряване на екосистемните услуги. 
Тя трябва да бъде изпълнена изцяло, за 
да може ЕС да постигне водещата цел за 
биологичното разнообразие за 2020 г. 
Като се има предвид, че стратегията 
съдържа мерки, за да се подобри 
прилагането на директивите за птиците 
и местообитанията, включително по 
отношение на мрежата „Натура 2000“, 
за постигането на водещата цел ще бъде 
необходимо пълното прилагане на 
цялото действащо законодателство, 
насочено към опазването на природния 
капитал.

17. Въпреки това последните оценки 
показват, че загубата на биологично 
разнообразие в ЕС все още продължава 
и че повечето екосистеми са 
деградирали сериозно. Инвазивните 
чужди видове представляват по-
големи рискове, отколкото се 
смяташе досега, за биологичното 
разнообразие, здравето на хората и 
икономиките. Стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г. 
определя специфични цели и действия, 
които са необходими за обрат в тези 
отрицателни тенденции и за 
подобряване на екосистемните услуги.
Тя трябва да бъде изпълнена изцяло, за 
да може ЕС да постигне водещата цел за 
биологичното разнообразие за 2020 г. 
Като се има предвид, че стратегията 
съдържа мерки, за да се подобри 
прилагането на директивите за птиците 
и местообитанията, включително по 
отношение на мрежата „Натура 2000“, 
за постигането на водещата цел ще бъде 
необходимо пълното прилагане на 
цялото действащо законодателство, 
насочено към опазването на природния 
капитал.

Or. en

Обосновка

Екологичните и икономическите основания за действие са убедителни. Биологичните 
инвазии са един от основните фактори за загубата на биологично разнообразие. 
Инвазивните чужди видове могат да имат широкообхватни и вредни последици върху 
околната среда и природните ресурси за поколенията. Инвазивните чужди видове 
могат също така да засегнат живота и здравето на хората и да причинят сериозни 
икономически щети на земеделието, горите и рибарството, които се оценяват на 
най-малко 12 милиарда евро годишно само в Европа. Отлагането на ефективните 
действия допълнително ще попречи на ЕС да постигне собствените си цели за 
опазване на биологичното разнообразие и глобалните му ангажименти в тази област.
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Изменение 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 17а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17а. Осъществяването на плановете 
за управление от страна на 
държавите членки следва да включва 
различни аспекти на отделните 
политики. Затова е изключително 
важно държавите членки да имат 
предвид, че наличието на водни 
ресурси и на определени култури 
може да е задължително за 
постигането на благоприятен 
консервационен статус на 
местообитанията и видовете.

Or. es

Изменение 157
Matthias Groote

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

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.
Поради продължаващото 
претоварване на моретата и 
океаните, причинено от човека, наред 
с другото, чрез прекомерния улов, 
изхвърлянето на отпадъци и масовия 
туризъм, съществува също така 
опасност да не бъде постигната целта за 
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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.

„добро екологично състояние“ към 
2020 г. съгласно Рамковата директива за 
морска стратегия. Поради тази 
причина е от съществено значение 
едно по-силно координирано и 
регламентирано използване на 
моретата и крайбрежните зони в 
рамките на интегрирано крайбрежно 
управление. 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.

Or. de

Изменение 158
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

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.
Поради това кръстосаното спазване 
следва да обхване също и Рамковата 
директива за водите. 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 
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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.

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.

Or. de

Изменение 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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, отлагане на сяра и от 
озоновото замърсяване, дължащи се на 
емисии от транспорта, интензивното 
земеделие и производството на 
електроенергия.

Or. en
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Изменение 160
Matthias Groote

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 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. По-
специално в селскостопанския сектор 
съществува голям потенциал за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и ограничаване на 
преминаването на азотни и 
фосфатни торове в подпочвените 
води. Селско стопанство, 
ориентирано към спазването на 
строги изискванията в областта на 
околната среда, може следователно 
не само да осигури или устойчиво да 
подобри качеството на почвата и да 
запази биологичното разнообразие в 
селските райони, но също и да 
предложи съществен принос за 
повишаване на качеството на въздуха 
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и водата. Освен това 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.

Or. de

Изменение 161
Giancarlo Scottà

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

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. 
Екологизирането на ОСП също така ще 
способства за прилагането на 
благоприятни за околната среда 
земеделски практики на 
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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.

разнообразяване на културите, опазване 
на постоянните пасища, установяване и 
поддържане на ценни от екологична 
гледна точка участъци от обработваема 
земя и гори.

Or. it

Изменение 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

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 
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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.

селските райони следва да е от полза 
обвързването на земеделските плащания 
със спазването на обективните и 
измерими критерии на РДВ. 
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. Съществен елемент от 
устойчивото селско стопанство е 
осъществяването му с отговорност 
за бъдещите поколения, при 
същевременно щадене на ресурсите и 
продуктивност.

Or. de

Изменение 163
Eija-Riitta Korhola

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 

19. Поради това за увеличаване на 
устойчивото използване 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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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, 

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 при
разработването и прилагането на 
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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 165
Anna Rosbach

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. По отношение на морската среда, 
макар морският сектор да предлага 
икономически възможности — от 
риболов, корабоплаване и аквакултури 
до суровини, енергия от разположени в 
морето инсталации и морски 
биотехнологии, са необходими грижи, 
за да се гарантира, че възползването от 
тях е съвместимо с опазването и 
устойчивото управление на морските и 
крайбрежните екосистеми.

20. По отношение на морската среда, 
макар морският сектор да предлага 
икономически възможности — от 
риболов, корабоплаване и аквакултури 
до суровини, енергия от разположени в 
морето инсталации и морски 
биотехнологии — са необходими грижи, 
за да се гарантира, че възползването от 
тях е съвместимо с опазването и 
устойчивото управление на морските и 
крайбрежните екосистеми. Когато е 
възможно, участващите страни 
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следва да бъдат поканени да 
предложат нови начини, които да 
помогнат за защитата на морската 
среда.

Or. en

Изменение 166
Matthias Groote

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. По отношение на морската среда, 
макар морският сектор да предлага 
икономически възможности — от 
риболов, корабоплаване и аквакултури 
до суровини, енергия от разположени в 
морето инсталации и морски 
биотехнологии, са необходими грижи, 
за да се гарантира, че възползването от 
тях е съвместимо с опазването и 
устойчивото управление на морските и 
крайбрежните екосистеми.

20. По отношение на морската среда, 
макар морският сектор да предлага 
икономически възможности — от 
риболов, корабоплаване и аквакултури 
до суровини, енергия от разположени в 
морето инсталации и морски 
биотехнологии — са необходими грижи, 
за да се гарантира, че възползването от 
тях е съвместимо с опазването и 
устойчивото управление на морските и 
крайбрежните екосистеми.
Интегрираното европейско 
крайбрежно управление може да 
представлява, заедно с устойчивото 
морско пространствено планиране, 
ефикасен инструмент за управление 
на морските и крайбрежните 
дейности и за намиране на баланс 
между различните функции на 
морското пространство.

Or. de

Изменение 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

20. По отношение на морската среда, 
макар морският сектор да предлага 
икономически възможности — от 
риболов, корабоплаване и аквакултури 
до суровини, енергия от разположени в 
морето инсталации и морски 
биотехнологии, са необходими грижи, 
за да се гарантира, че възползването от 
тях е съвместимо с опазването и 
устойчивото управление на морските и 
крайбрежните екосистеми.

20. По отношение на морската среда, 
макар морският сектор да предлага 
икономически възможности — от 
риболов, корабоплаване и аквакултури
до суровини, енергия от разположени в 
морето инсталации и морски 
биотехнологии, са необходими грижи, 
за да се гарантира, че възползването от 
тях е съвместимо с опазването и 
устойчивото управление на морските и 
крайбрежните екосистеми. За 
опазването на морските природни 
ресурси е необходимо споразумение 
между държавите членки и 
Комисията за изготвянето на 
цифрова карта на водите на ЕС, в 
които има защитени зони и видове. 
Тази карта следва да включва 
елементите, чието опазване е 
признато в Договорите и в 
законодателството относно 
оценката на въздействието върху 
околната среда, като например 
природните ресурси, биологичното 
разнообразие и културното 
наследство. Що се отнася до 
международните води, по-специално 
Средиземно море, Комисията следва 
да насърчи извършването на 
проучвания в рамките на 
интегрираната морска политика.

Or. es

Изменение 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

21. Основаните на екосистеми подходи 21. Основаните на екосистеми подходи 
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за ограничаване на изменението на 
климата и адаптиране към него, които са 
от полза и за биологичното 
разнообразие и предоставянето на други 
екосистемни услуги, следва да бъдат по-
широко използвани като част от 
политиката на ЕС по отношение на 
изменението на климата, докато други 
екологични цели като опазването на 
биологичното разнообразие и на водите 
следва да бъдат изцяло взети предвид 
при решенията, свързани с енергията от 
възобновяеми източници. И накрая, ще 
трябва да се предприемат мерки за 
справяне със замърсяването на въздуха 
и емисиите на CO2 от транспорта41.

за ограничаване на изменението на 
климата и адаптиране към него, които са 
от полза и за биологичното 
разнообразие и предоставянето на други 
екосистемни услуги, следва да бъдат по-
широко използвани като част от 
политиката на ЕС по отношение на 
изменението на климата, докато други 
екологични цели като опазването на 
биологичното разнообразие, на 
почвите и на водите следва да бъдат 
изцяло взети предвид при решенията, 
свързани с енергията от възобновяеми 
източници. И накрая, ще трябва да се 
предприемат мерки за справяне със 
замърсяването на въздуха и емисиите на 
CO2 от транспорта41.

Or. en

Изменение 169
Matthias Groote

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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. 
Счита се, че повече от половин милион 
терена в целия ЕС са замърсени и 
докато бъдат установени и оценени, те 

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. 
Счита се, че повече от половин милион 
терена в целия ЕС са замърсени и 
докато бъдат установени и оценени, те 
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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.

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. Това изкуствено 
запечатване на почвата оказва 
отрицателно въздействие върху 
естествения воден баланс, тъй като 
повърхностните води вече не могат 
да се просмукват и да достигат до 
подпочвените води. Тъй като в 
резултат на това почвата, наред с 
другото, вече не е в състояние на 
поема и съхранява дъждовна вода, се 
стига до повишаване на водния поток 
и вследствие на това до наводнения и 
липса на питейна вода. Тези 
дългосрочни промени са трудно 
обратими или това изисква много 
средства и почти винаги включват 
компромиси между различните 
социални, икономически и екологични 
нужди. Поради тази причина
свързаните със земеползването решения 
за планиране на държавите членки 
трябва да определят точно 
разрешените за обработване площи и 
да ограничат техния обхват. Като 
компенсация за неизбежното 
запечатване на райони с голяма площ 
трябва да се предоставят 
достатъчно екологични площи.

Or. de

Изменение 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

22. Деградацията, разпокъсването и 22. Деградацията, разпокъсването и 
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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. 
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.

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 и опустиняване 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. 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, 
икономически и социални рискове, 
включително и за 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, 
най-вече като вземат предвид 
опазването на биологичното 
разнообразие и на водите.

Or. en

Изменение 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 22
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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. 
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.

22. Деградацията, разпокъсването и 
неустойчивата експлоатация на земята 
във и извън 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 и опустиняване 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. 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 
оглед на целта за неналичие на нетно 
усвояване на земя до 2050 г.

Or. en

Изменение 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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. 
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.

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. 
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, икономически и 
социални рискове, включително и за
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.

Or. en

Изменение 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange
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Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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.
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. 

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. 
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 да се преодолее все по-
сериозният проблем със 
запечатването на почвите,
държавите — членки на ЕС 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, 
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фуражни култури и възобновяеми 
суровини.

Or. de

Изменение 174
Anja Weisgerber

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 уредба42. Ще 
бъдат определени специфични цели и 
за устойчиво използване на земята и 
почвата.

заличава се

__________________
42 В COM (2006) 232 (ОВ C 332 от 
30.12.2006 г.) се предлага директива за 
установяване на рамка за опазване на 
почвата и за изменение на 
Директива 2004/35/ЕО.



AM\931263BG.doc 75/82 PE508.007v01-00

BG

Or. de

Обосновка

Опазването на почвата може да се регламентира по-целенасочено, ефикасно и 
небюрократично на местно, регионално и национално равнище, отколкото на 
общностно равнище. Правно обвързващо, европейско регламентиране не би било 
съвместимо с принципа на субсидиарност.

Изменение 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 уредба42. Ще бъдат 
определени специфични цели и за 
устойчиво използване на земята и 
почвата. 

23. За намаляване на най-важните 
форми на антропогенно въздействие 
върху земята, почвата и другите 
екосистеми в Европа на национално 
равнище 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“. Такъв ангажимент може да 
бъде изпълнен най-добре в рамките на 
държавите — членки на ЕС.

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

Or. de

Изменение 176
Matthias Groote

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 уредба42.
Ще бъдат определени специфични 
цели и за устойчиво използване на 
земята и почвата.

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. Устойчивото използване 
на земята и почвата трябва да бъде 
неразделна част от всеобхватна и
обвързваща европейска рамка за 
опазване и устойчиво използване на 
почвата. Тъй като опазването на 
почвата, околната среда и климата 
са неразривно свързани, приемането
на обвързващи разпоредби, 
приложими в цяла Европа, е от 
съществено значение за постигането 
на европейските цели по отношение 
на климата, запазването на 
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биологичното разнообразие и 
гарантирането на 
селскостопанската 
производителност.

Or. de

Изменение 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 
устойчиво използване на земята и 
почвата.

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 предприемат мерки относно 
проблемите във връзка с качеството на 
почвите в рамките на обвързваща 
нормативна уредба. Ще бъдат 
определени специфични цели и за 
устойчиво използване на земята и 
почвата.

Or. es
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Изменение 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 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 устойчиво 
използване на земята и почвата.

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“, който 
признава икономическото и 
социалното значение на доброто 
управление на земите, се призовава „да 
се търси нулева деградация на земите в 
световен мащаб“. ЕС и държавите 
членки следва да гарантират
изпълнението на този 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, която да подкрепя 
предложението на Комисията за 
Директива за създаване на рамка за 
опазване на почвите. Ще бъдат 
определени специфични цели и за 
устойчиво използване на земята и 
почвата.

Or. en

Изменение 179
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 23
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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 уредба42. Ще 
бъдат определени специфични цели и за 
устойчиво използване на земята и 
почвата.

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 
съществуващата нормативна уредба. 
Ще бъдат определени специфични цели 
и за устойчиво използване на земята и 
почвата.

__________________
42 В COM (2006) 232 (ОВ C 332 от 
30.12.2006 г.) се предлага директива за 
установяване на рамка за опазване на 
почвата и за изменение на 
Директива 2004/35/ЕО.

Or. de

Изменение 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

23. За намаляване на най-важните 23. За намаляване на най-важните 
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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 
устойчиво използване на земята и 
почвата.

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“, който 
признава икономическото и 
социалното значение на доброто 
управление на земите, 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 
как да предприемат мерки относно 
проблемите във връзка с качеството на 
почвите, използвайки основан на риска 
подход в рамките на обвързваща 
нормативна уредба, въз основа на 
съответните аспекти от 
предложението на Комисията за 
Директива за създаване на рамка за 
опазване на почвите и за изменение на 
Директива 2004/35/EC. Следва да
бъдат определени специфични цели и за 
устойчиво използване на земята и 
почвата.

Or. en

Изменение 181
Esther de Lange

Предложение за решение
Приложение 1 – параграф 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

23. За намаляване на най-важните 
форми на антропогенно въздействие 
върху земята, почвата и другите 

23. За намаляване на най-важните 
форми на антропогенно въздействие 
върху земята, почвата и другите 
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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 устойчиво използване на земята и 
почвата.

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.

Or. nl

Изменение 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 23 – бележка под линия 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

42. В COM (2006) 232 (ОВ C 332 от 
30.12.2006 г.) се предлага директива за 
установяване на рамка за опазване на 
почвата и за изменение на 
Директива 2004/35/ЕО.

заличава се

Or. de

Обосновка

Опазването на почвата може да се регламентира по-целенасочено, ефикасно и 
небюрократично на местно, регионално и национално равнище, отколкото на 
общностно равнище. Правно обвързващо, европейско регламентиране не би било 
съвместимо с принципа на субсидиарност.
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