
AM\931429BG.doc PE508.029v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2012/0337(COD)

27.3.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
405 - 503

Проектодоклад
Гастон Франко
(PE506.123v01-00)

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно 
Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 
2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“

Предложение за решение
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))



PE508.029v01-00 2/69 AM\931429BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\931429BG.doc 3/69 PE508.029v01-00

BG

Изменение 405
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

71. С цел да се подобри 
доказателствената база за политиката в 
областта на околната среда, с 
програмата се гарантира, че не по-късно 
от 2020 г.:

71. С цел да се подобри 
доказателствената база за политиката в 
областта на околната среда, с 
програмата следва да се гарантира, че 
не по-късно от 2020 г.:

Or. it

Изменение 406
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

71. С цел да се подобри 
доказателствената база за политиката в 
областта на околната среда, с 
програмата се гарантира, че не по-късно 
от 2020 г.:

71. С цел да се подобри 
познавателната и доказателствената 
база за политиката в областта на 
околната среда, с програмата се 
гарантира, че не по-късно от 2020 г.:

Or. en

Изменение 407
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди, Анна Росбак

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създателите на политики и 
предприятията ще разполагат с по-добра 

а) създателите на политики и 
предприятията ще разполагат с по-добра 
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база за разработване и прилагане на 
политики в областта на околната среда и 
климата, включително за измерване на 
разходите и ползите;

база за разработване и прилагане на 
политики в областта на околната среда и 
климата, включително за измерване на 
разходите и ползите от дадено 
действие или бездействие;

Or. en

Обосновка

Алтернативен вариант на свързаните изменения, предложени от докладчика. 
Уеднаквяване на формулировките относно разходите и ползите при действие, както и 
при бездействие, с използваните на други места в текста.

Изменение 408
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се увеличи делът на фондовете 
на ЕС за научни изследвания, които се 
използват за оценка на рисковете, 
свързани с нови продукти, процеси и 
технологии.

Or. en

Изменение 409
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се координират и съсредоточават 
научноизследователските усилия на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки за запълване на основните 
празноти в знанията в областта на 
околната среда, включително за рискове 

а) да се координират и съсредоточават 
научноизследователските усилия на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки за запълване на основните 
празноти в знанията в областта на 
околната среда, включително за рискове 
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от достигане на повратни точки в 
нейното развитие;

от достигане на повратни точки в 
нейното развитие, както се подчертава 
в концепцията за планетарните 
граници;

Or. en

Изменение 410
Клаудиу Чиприан Тънъсеску

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се координират и съсредоточават 
научноизследователските усилия на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки за запълване на основните 
празноти в знанията в областта на 
околната среда, включително за рискове 
от достигане на повратни точки в 
нейното развитие;

а) да се координират, насърчават и 
съсредоточават 
научноизследователските усилия на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки за запълване на основните 
празноти в знанията в областта на 
околната среда, включително за рискове 
от достигане на повратни точки в 
нейното развитие;

Or. en

Изменение 411
Елена Оана Антонеску

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се координират и съсредоточават 
научноизследователските усилия на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки за запълване на основните 
празноти в знанията в областта на 
околната среда, включително за рискове 
от достигане на повратни точки в 
нейното развитие;

а) да се координират, насърчават и 
съсредоточават 
научноизследователските усилия на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки за запълване на основните 
празноти в знанията в областта на 
околната среда, включително за рискове 
от достигане на повратни точки в 
нейното развитие;
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Or. en

Изменение 412
Андрес Перельо Родригес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 71 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се координират и съсредоточават 
научноизследователските усилия на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки за запълване на основните 
празноти в знанията в областта на 
околната среда, включително за рискове 
от достигане на повратни точки в 
нейното развитие;

а) да се избегнат бюджетни 
съкращения в областта на 
изследванията, като едновременно се 
координират и съсредоточават 
научноизследователските усилия на 
равнище ЕС и на равнище държави 
членки за запълване на основните 
празноти в знанията в областта на 
околната среда, включително за рискове 
от достигане на повратни точки в 
нейното развитие;

Or. es

Изменение 413
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди, Анна Росбак

Предложение за решение
Приложение I – точка 71 – алинея 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се възприеме систематичен подход 
към управлението на риска;

б) да се възприеме систематичен и 
интегриран подход към управлението 
на риска, основан на принципа на 
предпазливост и превантивните 
действия, на принципа 
„замърсителят плаща“, принципа на 
отстраняване на замърсяването при 
източника, както и на принципа на 
пропорционалност;

Or. en
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Обосновка

Уеднаквяване на формулировките с използваните в предложените от докладчика 
свързани изменения.

Изменение 414
Клаудиу Чиприан Тънъсеску

Предложение за решение
Приложение I – точка 71 – алинея 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се възприеме систематичен подход 
към управлението на риска;

б) да се възприеме систематичен и 
интегриран подход към управлението 
на риска;

Or. en

Изменение 415
Елена Оана Антонеску

Предложение за решение
Приложение I – точка 71 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се възприеме систематичен подход 
към управлението на риска;

б) да се възприеме систематичен и 
интегриран подход към управлението 
на риска;

Or. en

Изменение 416
Клаудиу Чиприан Тънъсеску

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се опрости, рационализира и 
модернизира събирането, управлението 

в) да се опрости, рационализира и 
модернизира събирането, управлението 
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и споделянето на данни и информация 
за околната среда и изменението на 
климата.

и споделянето на данни и информация 
за околната среда и изменението на 
климата на всички етапи от жизнения 
цикъл на политиката на ЕС в 
областта на околната среда и 
климата.

Or. en

Изменение 417
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди, Анна Росбак

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се опрости, рационализира и 
модернизира събирането, управлението 
и споделянето на данни и информация 
за околната среда и изменението на 
климата.

в) да се опрости, рационализира и 
модернизира събирането, управлението 
и споделянето на данни и информация 
за околната среда и изменението на 
климата, включително 
разработването и въвеждането на 
обща европейска информационна 
система за околната среда.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложеното на докладчика в неговите свързани изменения.

Изменение 418
Елена Оана Антонеску

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се опрости, рационализира и 
модернизира събирането, управлението 
и споделянето на данни и информация 
за околната среда и изменението на 

в) да се опрости, рационализира и 
модернизира събирането, управлението 
и споделянето на данни и информация 
за околната среда и изменението на 
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климата. климата на всички етапи от жизнения 
цикъл на политиката на ЕС в 
областта на околната среда и 
климата.

Or. en

Изменение 419
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 71 – алинея 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се извърши цялостна оценка на 
наличните устойчиви доставки на 
биомаса и на конкурентното 
използване и потребности.

Or. en

Изменение 420
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение I – точка 71 – алинея 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) да се установи цялостна база от 
знания относно излагането на 
въздействието и токсичността на 
химикалите в подкрепа на 
стратегията за нетоксична околна 
среда.

Or. en

(Връзка с изменението на параграф 52, алинея 2, буква г), предложено от същите 
автори.)
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Обосновка

Необходимостта от установяване на цялостна база от знания относно излагането 
на въздействието и токсичността на химикалите в подкрепа на стратегията за 
нетоксична околна среда следва да бъде добавена към изискванията за подобряване на 
доказателствената база на политиката в областта на околната среда.

Изменение 421
Жуан Ферейра, Сабине Вилс

Предложение за решение
Приложение І – параграф 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

72. Ще е необходимо адекватно 
инвестиране от публични и частни 
източници в усилията за постигане 
на горепосочените цели. В същото 
време, докато много държави се 
борят да се справят с 
икономическата и финансовата 
криза, необходимостта от 
икономически реформи и намаляване 
на публичния дълг разкрива нови 
възможности за бързо преминаване 
към ресурсно ефективна, 
нисковъглеродна икономика.

заличава се

Or. pt

Изменение 422
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

72. Ще е необходимо адекватно 
инвестиране от публични и частни 
източници в усилията за постигане на 
горепосочените цели. В същото време, 
докато много държави се борят да се 

72. Ще е необходимо адекватно 
инвестиране от публични и частни 
източници в усилията за постигане на 
горепосочените цели. В същото време, 
докато много държави се борят да се 
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справят с икономическата и 
финансовата криза, необходимостта 
от икономически реформи и 
намаляване на публичния дълг 
разкрива нови възможности за бързо 
преминаване към ресурсно ефективна, 
нисковъглеродна икономика.

справят с икономическата и 
финансовата криза, преминаването към 
ресурсно ефективна, нисковъглеродна 
икономика може да бъде една от 
възможностите в рамките на 
необходимите реформи, за да се 
подпомогне икономическият растеж 
и следователно да се намали 
публичният дълг.

Or. it

Изменение 423
Жуан Ферейра, Сабине Вилс

Предложение за решение
Приложение І – параграф 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

73. Привличането на инвестиции в 
някои области понастоящем е трудно 
поради липсата на ценови сигнали от 
пазара или поради деформирани 
ценови сигнали, дължащи се на 
несъобразяването по подходящ начин 
с разходите за околната среда или на 
публични субсидии за дейности, 
увреждащи околната среда.

73. Въвеждането на политиките за 
околната среда изисква обществен 
бюджет и увеличаване на броя на 
щатните места с подходящи 
професии в националната, 
регионалната и местната публична 
администрация — нещо, което стана 
невъзможно поради наложените в 
някои държави членки политики на 
строги икономии и съкращаване на 
публичните разходи; ЕС ще трябва да 
преразгледа тези политики, за да 
постигне целите в областта на
околната среда.

Or. pt

Изменение 424
Жуан Ферейра, Сабине Вилс

Предложение за решение
Приложение І – параграф 74
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Текст, предложен от Комисията Изменение

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане 
на всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на
принципа „замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни 
за околната среда субсидии и 
пренасочване на данъчното облагане 
от трудовите доходи към 
замърсяването на околната среда.
Тъй като природните ресурси стават все 
по-оскъдни, икономическата рента и 
печалбите от собствеността върху тях 
или от монопола върху използването 
им могат да се увеличат. Публичната 
интервенция, за да се гарантира, че 
тези ренти не са прекомерни и че 
външните ефекти са взети предвид, 
ще доведе до по-ефективно използване
на тези ресурси и ще спомогне да се 
избегне изкривяване на пазарните 
условия, както и да се генерират 
приходи за обществения сектор. В 
рамките на Европейския семестър ще 
бъдат следвани приоритети в областта 
на околната среда и климата, когато те 
са от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните 
държави членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги,
следва да се използват по-широко на 
равнище ЕС и на национално равнище 
за насърчаване на участието на частния
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да направят 
статута на природата и общността 
по-важен от частното натрупване на 
капитал като гаранция за равенство 
и социална справедливост, като 
поставят принципите на 
икономическа демокрация над 
пазарните закони, а също така и като 
предоставят условията, необходими, 
за да гарантират, че адекватно са 
разгледани външните ефекти за 
околната среда и че на частния сектор са 
изпратени правилните сигнали на един 
регулиран пазар с надлежно отчитане 
на всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Тъй като природните 
ресурси стават все по-оскъдни, все по-
важно е собствеността върху тях да 
бъде публична или постепенно да 
стане публична, за да се гарантира 
всеобщ достъп до тях, зачитащ 
околната среда, което е 
характеристика на 
висококачествените обществени 
услуги. Публичната интервенция ще
гарантира, че рентите, свързани с 
тези услуги, не са прекомерни, и ще 
осигури ефективно и общодостъпно
използване на тези ресурси. В рамките 
на необходимия устойчив растеж ще 
бъдат следвани приоритети в областта 
на околната среда и климата на 
отделните държави членки, до които са 
адресирани специфични за тях 
препоръки. Други регулиращи пазара
инструменти следва да се използват по-
широко на равнище ЕС и на национално 
равнище за насърчаване на участието на 
публичния сектор и устойчиво 
управление на природните ресурси.

Or. pt
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Изменение 425
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии и 
пренасочване на данъчното облагане 
от трудовите доходи към 
замърсяването на околната среда.
Тъй като природните ресурси стават все 
по-оскъдни, икономическата рента и 
печалбите от собствеността върху тях 
или от монопола върху използването им 
могат да се увеличат. Публичната 
интервенция, за да се гарантира, че тези 
ренти не са прекомерни и че външните 
ефекти са взети предвид, ще доведе до 
по-ефективно използване на тези 
ресурси и ще спомогне да се избегне 
изкривяване на пазарните условия, 
както и да се генерират приходи за 
обществения сектор. В рамките на 
Европейския семестър ще бъдат 
следвани приоритети в областта на 
околната среда и климата, когато те са 
от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги,

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии. Тъй като 
природните ресурси стават все по-
оскъдни, икономическата рента и 
печалбите от собствеността върху тях 
или от монопола върху използването им 
могат да се увеличат. Публичната 
интервенция, за да се гарантира, че тези 
ренти не са прекомерни и че външните 
ефекти са взети предвид, ще доведе до 
по-ефективно използване на тези 
ресурси и ще спомогне да се избегне 
изкривяване на пазарните условия, 
както и да се генерират приходи за 
обществения сектор. В рамките на 
Европейския семестър ще бъдат 
следвани приоритети в областта на 
околната среда и климата, когато те са 
от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Следва 
да се насърчат, на равнище ЕС и на 
национално равнище, участието на 
частния сектор и устойчивото
управление на природния капитал.
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следва да се използват по-широко на 
равнище ЕС и на национално равнище
за насърчаване на участието на частния 
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

Or. it

Изменение 426
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник

Предложение за решение
Приложение I – точка 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени 
правилните пазарни сигнали с 
надлежно отчитане на всякакви 
неблагоприятни социални въздействия. 
Това ще включва по-систематичното 
прилагане на принципа „замърсителят 
плаща“ чрез постепенното премахване 
на вредни за околната среда субсидии и 
пренасочване на данъчното облагане от 
трудовите доходи към замърсяването на 
околната среда. Тъй като природните 
ресурси стават все по-оскъдни, 
икономическата рента и печалбите от 
собствеността върху тях или от 
монопола върху използването им могат 
да се увеличат. Публичната 
интервенция, за да се гарантира, че тези 
ренти не са прекомерни и че външните 
ефекти са взети предвид, ще доведе до 
по-ефективно използване на тези 
ресурси и ще спомогне да се избегне 
изкривяване на пазарните условия, 
както и да се генерират приходи за 
обществения сектор. В рамките на 
Европейския семестър ще бъдат 

74. Европейският съюз и държавите 
членки следва да обмислят 
създаването на правилните условия,
позволяващи адекватно разглеждане 
на външните ефекти за околната среда и
изпращане на правилните пазарни 
сигнали на частния сектор с надлежно 
отчитане на всякакви неблагоприятни
икономически и социални въздействия. 
Това може да включва по-
систематичното прилагане на принципа
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии и 
пренасочване на данъчното облагане от 
трудовите доходи към замърсяването на 
околната среда по неутрален начин.
Тъй като природните ресурси стават все 
по-оскъдни, икономическата рента и 
печалбите от собствеността върху тях 
или от монопола върху използването им 
могат да се увеличат. Публичната 
интервенция, за да се гарантира, че тези 
ренти не са прекомерни и че външните 
ефекти са взети предвид, ще доведе до 
по-ефективно използване на тези 
ресурси и ще спомогне да се избегне 
изкривяване на пазарните условия, 
както и да се генерират приходи за 
обществения сектор. В рамките на 
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следвани приоритети в областта на 
околната среда и климата, когато те са 
от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги, следва 
да се използват по-широко на равнище 
ЕС и на национално равнище за 
насърчаване на участието на частния 
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

Европейския семестър ще бъдат 
следвани приоритети в областта на 
околната среда и климата, когато те са 
от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги, следва 
да се използват по-широко на равнище 
ЕС и на национално равнище за 
насърчаване на участието на частния 
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

Or. en

Изменение 427
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение I – точка 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии и 
пренасочване на данъчното облагане от 
трудовите доходи към замърсяването на 
околната среда. Тъй като природните 
ресурси стават все по-оскъдни, 
икономическата рента и печалбите от 
собствеността върху тях или от 
монопола върху използването им могат 
да се увеличат. Публичната 

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии и
пренасочване на данъчното облагане от 
трудовите доходи към замърсяването на 
околната среда. Тъй като природните 
ресурси стават все по-оскъдни, 
икономическата рента и печалбите от 
собствеността върху тях или от 
монопола върху използването им могат 
да се увеличат. Публичната 



PE508.029v01-00 16/69 AM\931429BG.doc

BG

интервенция, за да се гарантира, че 
тези ренти не са прекомерни и че 
външните ефекти са взети предвид, ще 
доведе до по-ефективно използване на 
тези ресурси и ще спомогне да се 
избегне изкривяване на пазарните 
условия, както и да се генерират 
приходи за обществения сектор. В 
рамките на Европейския семестър ще 
бъдат следвани приоритети в областта 
на околната среда и климата, когато те 
са от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги, следва 
да се използват по-широко на равнище 
ЕС и на национално равнище за 
насърчаване на участието на частния 
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

интервенция, за да се гарантира, че 
външните ефекти са взети предвид, ще 
доведе до по-ефективно използване на 
тези ресурси и ще спомогне да се 
избегне изкривяване на пазарните 
условия, както и да се генерират 
приходи за обществения сектор. В 
рамките на Европейския семестър ще 
бъдат следвани приоритети в областта 
на околната среда и климата, когато те 
са от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги, следва 
да се използват по-широко на равнище 
ЕС и на национално равнище за 
насърчаване на участието на частния 
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

Or. fr

Изменение 428
Маргрете Аукен

Предложение за решение
Приложение I – точка 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии и

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии, пренасочване 
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пренасочване на данъчното облагане от 
трудовите доходи към замърсяването на 
околната среда. Тъй като природните 
ресурси стават все по-оскъдни, 
икономическата рента и печалбите от 
собствеността върху тях или от 
монопола върху използването им могат 
да се увеличат. Публичната 
интервенция, за да се гарантира, че тези 
ренти не са прекомерни и че външните 
ефекти са взети предвид, ще доведе до 
по-ефективно използване на тези 
ресурси и ще спомогне да се избегне 
изкривяване на пазарните условия, 
както и да се генерират приходи за 
обществения сектор. В рамките на 
Европейския семестър ще бъдат
следвани приоритети в областта на 
околната среда и климата, когато те са 
от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги, следва 
да се използват по-широко на равнище 
ЕС и на национално равнище за 
насърчаване на участието на частния 
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

на данъчното облагане от трудовите 
доходи към замърсяването на околната 
среда и усилия, които да гарантират 
въвеждане на единни ставки на 
екологично данъчно облагане в целия 
Съюз. Тъй като природните ресурси 
стават все по-оскъдни, икономическата 
рента и печалбите от собствеността 
върху тях или от монопола върху 
използването им могат да се увеличат. 
Публичната интервенция, за да се 
гарантира, че тези ренти не са 
прекомерни и че външните ефекти са 
взети предвид, ще доведе до по-
ефективно използване на тези ресурси и 
ще спомогне да се избегне изкривяване 
на пазарните условия, както и да се 
генерират приходи за обществения 
сектор. В рамките на Европейския 
семестър ще бъдат следвани приоритети 
в областта на околната среда и климата, 
когато те са от значение за 
перспективите за устойчив растеж на 
отделните държави членки, до които са 
адресирани специфични за тях 
препоръки. Други пазарни инструменти, 
като например плащания за 
екосистемни услуги, следва да се 
използват по-широко на равнище ЕС и 
на национално равнище за насърчаване 
на участието на частния сектор и 
устойчиво управление на природния 
капитал.

Or. en

Обосновка

С цел да се намалят проявите на вредно по отношение на околната среда поведение и 
да се гарантира равнопоставеност на предприятията, следва да бъдат въведени 
единни ставки на екологично данъчно облагане в рамките на Съюза.

Изменение 429
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди
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Предложение за решение
Приложение I – точка 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии и 
пренасочване на данъчното облагане от 
трудовите доходи към замърсяването на 
околната среда. Тъй като природните 
ресурси стават все по-оскъдни, 
икономическата рента и печалбите от 
собствеността върху тях или от 
монопола върху използването им могат 
да се увеличат. Публичната 
интервенция, за да се гарантира, че тези 
ренти не са прекомерни и че външните 
ефекти са взети предвид, ще доведе до 
по-ефективно използване на тези 
ресурси и ще спомогне да се избегне 
изкривяване на пазарните условия, 
както и да се генерират приходи за 
обществения сектор. В рамките на 
Европейския семестър ще бъдат 
следвани приоритети в областта на 
околната среда и климата, когато те са 
от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги, следва 
да се използват по-широко на равнище 
ЕС и на национално равнище за 
насърчаване на участието на частния 
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии и 
пренасочване на данъчното облагане от 
трудовите доходи към замърсяването на 
околната среда и потреблението на 
ресурси. Тъй като природните ресурси 
стават все по-оскъдни, икономическата 
рента и печалбите от собствеността 
върху тях или от монопола върху 
използването им могат да се увеличат. 
Публичната интервенция, за да се 
гарантира, че тези ренти не са 
прекомерни и че външните ефекти са 
взети предвид, ще доведе до по-
ефективно използване на тези ресурси и 
ще спомогне да се избегне изкривяване 
на пазарните условия, както и да се 
генерират приходи за обществения 
сектор. Чрез въвеждането на водещи 
показатели в рамките на Европейския 
семестър ще бъдат следвани приоритети 
в областта на околната среда и климата, 
когато те са от значение за 
перспективите за устойчив растеж на 
отделните държави членки, до които са 
адресирани специфични за тях 
препоръки. Други пазарни инструменти, 
като например плащания за 
екосистемни услуги, следва да се 
използват по-широко на равнище ЕС и 
на национално равнище за насърчаване 
на участието на частния сектор и 
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устойчиво управление на природния 
капитал.

Or. en

Изменение 430
Евалд Щадлер

Предложение за решение
Приложение І – параграф 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии и 
пренасочване на данъчното облагане от 
трудовите доходи към замърсяването на 
околната среда. Тъй като природните 
ресурси стават все по-оскъдни, 
икономическата рента и печалбите от 
собствеността върху тях или от 
монопола върху използването им могат 
да се увеличат. Публичната 
интервенция, за да се гарантира, че тези 
ренти не са прекомерни и че външните 
ефекти са взети предвид, ще доведе до 
по-ефективно използване на тези 
ресурси и ще спомогне да се избегне 
изкривяване на пазарните условия, 
както и да се генерират приходи за 
обществения сектор. В рамките на 
Европейския семестър ще бъдат 
следвани приоритети в областта на 
околната среда и климата, когато те са 
от значение за перспективите за 

74. Европейският съюз и държавите 
членки ще трябва да създадат 
правилните условия, за да гарантират, 
че адекватно са разгледани външните 
ефекти за околната среда и че на 
частния сектор са изпратени правилните 
пазарни сигнали с надлежно отчитане на 
всякакви неблагоприятни социални 
въздействия. Това ще включва по-
систематичното прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ чрез 
постепенното премахване на вредни за 
околната среда субсидии и 
пренасочване на данъчното облагане от 
трудовите доходи към замърсяването на 
околната среда. Това пренасочване 
обаче не бива да води до преместване 
на работни места. Тъй като 
природните ресурси стават все по-
оскъдни, икономическата рента и 
печалбите от собствеността върху тях 
или от монопола върху използването им 
могат да се увеличат. Публичната 
интервенция, за да се гарантира, че тези 
ренти не са прекомерни и че външните 
ефекти са взети предвид, ще доведе до 
по-ефективно използване на тези 
ресурси и ще спомогне да се избегне 
изкривяване на пазарните условия, 
както и да се генерират приходи за 
обществения сектор. В рамките на 
Европейския семестър ще бъдат 
следвани приоритети в областта на 
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устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги, следва 
да се използват по-широко на равнище 
ЕС и на национално равнище за 
насърчаване на участието на частния 
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

околната среда и климата, когато те са 
от значение за перспективите за 
устойчив растеж на отделните държави 
членки, до които са адресирани 
специфични за тях препоръки. Други 
пазарни инструменти, като например 
плащания за екосистемни услуги, следва 
да се използват по-широко на равнище 
ЕС и на национално равнище за 
насърчаване на участието на частния 
сектор и устойчиво управление на 
природния капитал.

Or. de

Обосновка

Високата данъчна тежест вече води до това работодателите да се преместват. Не 
трябва да се позволява екологичните мерки да утежняват положението.

Изменение 431
Жуан Ферейра

Предложение за решение
Приложение І – параграф 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

75. Частният сектор следва също да бъде 
насърчаван да се възползва от 
възможностите, предоставяни от новата 
финансова рамка на ЕС, за да засили 
участието си в усилията за постигане на 
целите, свързани с климата и околната 
среда, особено по отношение на 
дейностите за екоиновации и 
внедряване на нови технологии, като се 
обърне специално внимание на малките 
и средните предприятия. В рамките на 
европейските партньорства за иновации 
следва да се насърчават публично-
частни инициативи за екоиновации, като 
например Партньорството за иновации в 
сферата на водите. Чрез новата рамка 
за иновативни финансови 
инструменти следва да се улесни 

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

част от своите финансови отчети 
информация в сферата на околната 
среда в степен, надхвърляща 
изискваната съгласно действащото 
законодателство на ЕС.

Or. pt

Изменение 432
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник

Предложение за решение
Приложение I – точка 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

77. Извън това интегриране,
включването на „интегрирани проекти“ 
в програмата LIFE ще позволи 
средствата да бъдат комбинирани и по-
добре съгласувани с политическите 
приоритети по по-стратегически, 
икономически ефективен начин в 
подкрепа на мерките във връзка с 
околната среда и климата.

77. Извън това интегриране 
включването на „интегрирани проекти“ 
в програмата LIFE ще позволи 
средствата да бъдат комбинирани и по-
добре съгласувани с политическите 
приоритети по по-стратегически, 
икономически ефективен начин в 
подкрепа на мерките във връзка с 
околната среда и климата чрез 
разработване на серия от проекти, 
включително „интегрирани 
проекти“, при условие че са спазени 
специфичните условия, свързани с 
правилата за управление на 
„интегрирани проекти“ и тяхното 
въвеждане.

Or. en

Изменение 433
Маргрете Аукен
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Предложение за решение
Приложение I – точка 77а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

77a. До 2020 г. финансирането по 
линия на кохезионния и 
структурните фондове следва да се 
ограничи до проекти, които не вредят 
на околната среда. В същото време 
вече финансираните по линия на 
кохезионния и структурните фондове 
проекти, за които се установи, че са 
навредили на околната среда, следва 
да възстановят първоначално 
отпуснатата от фондовете на ЕС 
сума.

Or. en

Обосновка

В съответствие с целите за опазване, защита и укрепване на околната среда в Съюза, 
нито един европейски фонд не би следвало да оказва финансова подкрепа на проекти, 
които противоречат на тези цели. В случай че оценката на даден финансиран от ЕС 
проект покаже настъпила вреда за околната среда, финансирането трябва бъде 
върнато на Съюза.

Изменение 434
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение I – точка 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

78. Увеличеният капитал, предоставен 
на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) в рамките на Пакта за растеж и 
работни места от 2012 г., осигурява 
допълнителен източник на инвестиции.

78. Увеличеният капитал, предоставен 
на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) в рамките на Пакта за растеж и 
работни места от 2012 г., осигурява 
допълнителен източник на инвестиции, 
които се изразходват в съответствие 
с целите на ЕС в областта на 
околната среда и климата.
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Or. en

Изменение 435
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник

Предложение за решение
Приложение I – точка 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

80. Освен това се оказа трудно да се 
проследят разходите, свързани с 
биологичното разнообразие и климата. 
За оценяване на напредъка към 
постигането на тези цели следва да бъде 
създадена система за проследяване и 
докладване въз основа на методиката на 
ОИСР („показатели от Рио“). Това е 
важно за общите усилия на ЕС във 
връзка с многостранни споразумения 
относно изменението на климата и 
биологичното разнообразие. В този 
контекст ЕС ще допринесе за 
междуправителствения процес, 
започнал на „Рио + 20“, за да се направи 
оценка на нуждите от финансиране и да 
се предложат варианти за ефективна 
стратегия за финансиране за устойчиво 
развитие.

80. Освен това се оказа трудно да се 
проследят разходите, свързани с 
биологичното разнообразие и климата. 
За оценяване на напредъка към 
постигането на тези цели следва да бъде 
създадена система за проследяване и 
докладване главно въз основа на 
методиката на ОИСР. Това е важно за 
общите усилия на ЕС във връзка с 
многостранни споразумения относно 
изменението на климата и биологичното 
разнообразие. В този контекст ЕС ще 
допринесе за междуправителствения 
процес, започнал на „Рио + 20“, за да се 
направи оценка на нуждите от 
финансиране и да се предложат 
варианти за ефективна стратегия за 
финансиране за устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 436
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник

Предложение за решение
Приложение I – точка 82 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

82. С цел да се осигурят инвестиции за 
политиката в областта на околната среда 
и климата, както и правилно 
ценообразуване, с програмата се 

82. С цел да се осигурят инвестиции за 
политиката в областта на околната среда 
и климата с програмата се гарантира, че 
не по-късно от 2020 г.:
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гарантира, че не по-късно от 2020 г.:

Or. en

Изменение 437
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 82 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

82. С цел да се осигурят инвестиции за 
политиката в областта на околната среда 
и климата, както и правилно 
ценообразуване, с програмата се 
гарантира, че не по-късно от 2020 г.:

82. С цел да се осигурят инвестиции за 
политиката в областта на околната среда 
и климата, както и правилно 
ценообразуване, с програмата следва да
се гарантира, че не по-късно от 2020 г.:

Or. it

Изменение 438
Жуан Ферейра

Предложение за решение
Приложение I – точка 82 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) постепенно да се премахнат 
вредните за околната среда субсидии, 
да се увеличи използването на пазарни 
инструменти, включително данъчно 
облагане, ценообразуване и таксуване, 
и да се разширят пазарите за 
екологични стоки и услуги, като 
надлежно се вземат предвид 
неблагоприятните социални 
въздействия;

заличава се

Or. pt
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Изменение 439
Маргарете Аукен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение I – точка 82 – алинея 2– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) постепенно да се премахнат 
вредните за околната среда субсидии, 
да се увеличи използването на пазарни 
инструменти, включително данъчно 
облагане, ценообразуване и таксуване, и 
да се разширят пазарите за екологични 
стоки и услуги, като надлежно се вземат 
предвид неблагоприятните социални 
въздействия;

а) най-късно до 2014 г. Комисията и 
държавите членки приемат 
конкретни планове, основани върху 
определението в приложение І, 
параграф 82, буква а) за постепенно
прекратяване на всички вредни за 
околната среда субсидии до 2020 г.,
включително субсидии, които 
стимулират неефективното 
използване на възобновяемите 
ресурси, и докладват относно 
напредъка на националните програми 
за реформи; да се увеличи използването 
на пазарни инструменти, включително
минимален процент за преминаване 
от данъчно облагане на трудовите 
доходи към облагане, свързано с 
околната среда, ценообразуване и 
таксуване, и да се разширят пазарите за 
екологични стоки и услуги, като 
надлежно се вземат предвид 
неблагоприятните социални 
въздействия;

Or. en

Изменение 440
Йо Лайнен

Предложение за решение
Приложение I – точка 82 – алинея 2– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) постепенно да се премахнат 
вредните за околната среда субсидии,
да се увеличи използването на пазарни 
инструменти, включително данъчно 

а) най-късно до 2014 г. Комисията и 
държавите членки приемат 
конкретни планове, основани върху 
определението в приложение І, 
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облагане, ценообразуване и таксуване, и 
да се разширят пазарите за екологични 
стоки и услуги, като надлежно се вземат 
предвид неблагоприятните социални 
въздействия;

параграф 82, буква а) за постепенно
прекратяване на всички вредни за 
околната среда субсидии до 2020 г. и 
докладват относно напредъка на 
националните програми за реформи;
да се увеличи използването на пазарни 
инструменти, включително
преминаване от данъчно облагане на 
трудовите доходи към облагане,
свързано с околната среда, данъчно 
облагане, ценообразуване и таксуване, и 
да се разширят пазарите за екологични 
стоки и услуги, като надлежно се вземат 
предвид неблагоприятните социални 
въздействия;

Or. en

Изменение 441
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник

Предложение за решение
Приложение I – точка 82 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) постепенно да се премахнат вредните 
за околната среда субсидии, да се 
увеличи използването на пазарни 
инструменти, включително данъчно 
облагане, ценообразуване и таксуване, и 
да се разширят пазарите за екологични 
стоки и услуги, като надлежно се вземат 
предвид неблагоприятните социални 
въздействия;

а) постепенно да се премахнат вредните 
за околната среда субсидии, да се 
увеличи използването на пазарни 
инструменти, включително данъчно 
облагане, ценообразуване и таксуване, и 
да се разширят пазарите за екологични 
стоки и услуги, като надлежно се вземат 
предвид неблагоприятните 
икономически и социални въздействия;

Or. en

Изменение 442
Маргрете Аукен

Предложение за решение
Приложение I – точка 82 – алинея 2 – буква а) – подточка i) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) постепенно премахване преди 
2020 г. на кохезионния и 
структурните фондове за проекти, 
които вредят на околната среда, 
като в същото време се изисква пълно 
възстановяване на отпуснатите по 
линия на кохезионния и 
структурните фондове средства за 
проекти, увредили околната среда.

Or. en

Обосновка

В съответствие с целите за опазване, защита и укрепване на околната среда в Съюза, 
нито един европейски фонд не би трябвало да оказва финансова подкрепа на проекти, 
които противоречат на тези цели. В случай че оценката на даден финансиран от ЕС 
проект покаже увреждане на околната среда, финансирането трябва бъде върнато 
на Съюза.

Изменение 443
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 82 – алинея 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Комисията следва да определи 
вредните за околната среда субсидии 
като „резултат от действие на 
дадено правителство, което 
облагодетелства потребители или 
производители, с цел да повиши
доходите или да занижи разходите 
им, като по този начин погазва 
добрите практики в областта на 
околната среда“.[1]
__________________
[1]Възприето от ОИСР (1998 г. и 
2005 г.) в IEEP и др. 2007 г., виж 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
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xation/index.htm 

Or. en

Изменение 444
Андрес Перельо Родригес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 82 – алинея 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се подпомогнат чрез по-голямо 
европейско и национално финансиране 
усилията за енергийна ефективност в 
битови сектор (топлоизолация, 
обзавеждане с уреди с ниско 
потребление на енергия, монтаж на 
агрегати за микропроизводство на 
електроенергия от възобновяеми 
източници и др.);

Or. es

Изменение 445
Жуан Ферейра

Предложение за решение
Приложение I – точка 82 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в процеса на Европейския семестър 
да се интегрират съображения 
относно околната среда и климата, 
когато това е от значение за 
перспективите за устойчив растеж 
на отделните държави членки и е 
уместно за специфични препоръки 
към тях;

заличава се

Or. pt
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Изменение 446
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 86 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

86. С цел да се подобри интегрирането 
на проблемите на околната среда и
съгласуваността на политиката, с 
програмата се гарантира, че не по-късно 
от 2020 г.:

86. С цел да се подобри интегрирането 
на проблемите на околната среда и 
съгласуваността на политиката, с 
програмата следва да се гарантира, че 
не по-късно от 2020 г.:

Or. it

Изменение 447
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 86 – алинея 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се приложат напълно 
Директивата относно 
стратегическата оценка на околната 
среда [1] и Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда 
[2].
__________________
[1] Директива 2001/42/EО
[2] Директива 85/337/EО

Or. en

Изменение 448
Евалд Щадлер

Предложение за решение
Приложение І – параграф 87
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 449
Андрес Перельо Родригес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

88. Повечето градове са изправени пред 
общ основен набор от екологични 
проблеми, включващи лошо качество на 
въздуха, високи нива на шум, емисии на 
парникови газове, недостиг на вода, 
наводнения и бури, замърсени терени, 
изоставени промишлени терени и 
отпадъци. В същото време големите 
градове в ЕС задават нормите за градска 
устойчивост и често са първите, 
прилагащи новаторски решения за 
справяне с предизвикателства, свързани 
с околната среда. Все повече големи 
европейски градове поставят 

88. Повечето градове са изправени пред 
общ основен набор от екологични 
проблеми, включващи лошо качество на 
въздуха, прекомерни нива на шум, 
които създават риск за здравето на 
населението, емисии на парникови 
газове, недостиг на вода, наводнения и 
бури, замърсени терени, изоставени 
промишлени терени и отпадъци. В 
същото време големите градове в ЕС 
задават нормите за градска устойчивост 
и често са първите, прилагащи 
новаторски решения за справяне с 
предизвикателства, свързани с околната 
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екологичната устойчивост в центъра на 
своите стратегии за градско развитие.

среда. Все повече големи европейски 
градове поставят екологичната 
устойчивост в центъра на своите 
стратегии за градско развитие.

Or. es

Изменение 450
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 88а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

88а. В дългосрочен план ЕС трябва да 
разработи всеобхватна стратегия за
приноса на „зелената“ и 
приобщаваща икономика за 
подобряване на градската среда с 
акцент върху обвързването на 
градоустройството с цели, свързани с 
ефективното използване на 
ресурсите, икономиката с ниски нива 
на въглеродни емисии, адаптирането 
към изменението на климата, 
устойчивото градско земеползване, 
управлението на отпадъците, 
издръжливостта на екосистемите, 
управлението на водите, човешкото 
здраве, участието на 
обществеността във вземането на 
решения, екологичното образование и 
осведомеността по въпросите на 
околната среда.

Or. en

Изменение 451
Криста Клас, Брита Раймерс, Естер де Ланге

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 89 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

89a. Политиката на Съюза в 
областта на продоволствената 
сигурност следва да се основава на 
устойчиво земеделие и лоялна 
търговия. Предоставянето на 
необходимото количество храна на 
увеличаващото се световно население 
с променящи се модели на консумация 
оказва голям натиск върху 
природните ресурси в резултат на 
изменението на климата. Вносът на 
протеини от трети страни с 
недостатъчно равнище на защита на 
околната среда може да бъде 
намален, като се насърчи 
засаждането на протеинови култури 
в ЕС. Освен това ЕС се ангажира да 
изисква наличието на подходящи 
регулаторни двустранни и 
многостранни мерки за защита на 
околната среда.

Or. de

Изменение 452
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 89а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

89а. Стратегиите за градовете 
трябва да обединят предложенията 
на многобройните експертни 
проучвания за разработването на 
цялостна методология, която 
отчита взаимодействието между 
различните проблеми и решения в 
градската среда. Това включва —
наред с изменението на климата, 
енергетиката, достъпността, 
водите, отпадъците и шума, темите, 
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свързани със здравето, 
благосъстоянието, културата, 
природните ресурси и застроените 
зони — така също и необходимостта 
от оценяване на града като 
икономическо и социално 
пространство, чиито дейности 
създават блага и благосъстояние.

Or. es

Изменение 453
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 89б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

89б. Всяка оценка на градската 
устойчивост трябва да има предвид 
използването на паметниците, 
застроеното наследство и 
съществуващата архитектура, както 
и необходимото повторно използване 
на празни, изоставени или 
неизползвани жилища, които 
съществуват в Европа, тъй като 
строителството на нови жилища 
означава намаляване на зелените 
зони, извличане на нови материали и 
потребление на енергия в процеса на 
строителството.

Or. es

Изменение 454
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 91 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

91. С цел да се подобри устойчивостта 
на големите градове в ЕС, с програмата 
се гарантира, че не по-късно от 2020 г.:

91. С цел да се подобри устойчивостта 
на големите градове в ЕС, с програмата 
следва да се гарантира, че не по-късно 
от 2020 г.:

Or. it

Изменение 455
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 91 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) повечето големи градове в ЕС 
прилагат политики за устойчиво градско 
планиране и проектиране.

а) повечето големи градове в ЕС 
прилагат политики за устойчиво градско 
планиране и проектиране, съобразени с 
цялостна дългосрочна стратегия за 
устойчиви големи градове.

Or. en

Изменение 456
Зофия Мазей Кукович

Предложение за решение
Приложение І – точка 91 – алинея 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) повечето големи градове в ЕС 
прилагат политики за устойчиво градско 
планиране и проектиране.

а) повечето големи градове в ЕС 
прилагат политики за устойчиво градско 
планиране и проектиране, включително 
устойчиви хранителни запаси.

Or. en
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Изменение 457
Андрес Перельо Родригес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 91 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) съществуват одобрени минимални 
критерии за измерване на 
замърсяванията, по-специално за 
шумовото и атмосферното 
замърсяване, включително насоки за 
правилното разполагане на 
измервателните уреди, с цел да се 
избегнат неверни измервания или 
евентуални измами при 
представянето на данни от 
измервания, извършени на 
неподходящи места.

Or. es

Изменение 458
Марит Полсен

Предложение за решение
Приложение І – точка 91 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се определи и приеме набор от 
критерии за оценяване на екологичните 
показатели на градовете, като се вземат 
предвид икономическите и социалните 
въздействия;

a) да се определи и приеме набор от 
критерии за оценяване на екологичните 
показатели на градовете, като се вземат 
предвид икономическите и социалните 
въздействия и взаимозависимостта с 
околните селски райони;

Or. en

Изменение 459
Кристина Гутиерес-Кортинес
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Предложение за решение
Приложение I – параграф 91 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се определи и приеме набор от 
критерии за оценяване на екологичните 
показатели на градовете, като се вземат 
предвид икономическите и социалните 
въздействия;

а) да се определи и приеме набор от 
критерии за оценяване на екологичните 
показатели на градовете, като се вземат 
предвид икономическите и социалните 
въздействия и взаимозависимостта с 
околните селски райони, както и 
стойността на архитектурния и 
природния пейзаж.

Or. es

Изменение 460
Клаудиу Чиприан Тънъсеску

Предложение за решение
Приложение I – точка 91 – алинея 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се гарантира, че големите градове 
разполагат с информация относно 
средствата за финансиране на мерки за 
подобряване на устойчивостта на 
градската среда и имат достъп до тези 
средства.

б) да се гарантира, че жителите и 
местните публични органи в големите 
градове разполагат с информация 
относно средствата за финансиране на 
мерки за подобряване на устойчивостта 
на градската среда и имат достъп до 
тези средства.

Or. en

Изменение 461
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение I – точка 91 – алинея 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се подкрепя здравословната и 
устойчива мобилност в градовете и 
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да се намалят емисиите на 
замърсяващи газове и шум; да се 
развиват и модернизират мрежите 
на обществения градски транспорт; 
да се вземат мерки за 
електрифициране на системите за 
местен транспорт и да се изготвят 
планове за използване на 
електрически превозни средства в 
големите градове в ЕС; да се изгради 
безопасна инфраструктура за 
пешеходци и велосипедисти, за да се 
гарантира удвояване на броя на 
потребителите на подобни активни 
видове транспорт, като ходенето 
пеша и карането на велосипед.

Or. en

Обосновка

В своята резолюция, наречена „Пътната карта за постигането на Единно европейско 
транспортно пространство — транспортна система с ефективно използване на 
ресурсите“ (2011/2096(INI)) от декември 2011 г. Парламентът призовава да се 
положат усилия за удвояване на използването на активните видове транспорт като 
колоезденето.

Изменение 462
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение I – точка 91 – алинея 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се постигне напредък в посока 
на разработване на всеобхватна 
стратегия за приноса на „зелената“ и 
приобщаваща икономика за 
подобряване на градската среда.

Or. en
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Изменение 463
Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 91 – алинея 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се гарантира, че градовете 
разполагат с открити пространства, 
даващи възможност за пешеходно 
движение, социално пространство и 
връзка с природата.

Or. es

Изменение 464
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение I – точка 91 – алинея 2 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) да се осъществи обмен на най-
добри практики между големите 
градове на равнище на ЕС и на 
международно равнище по въпросите 
на иновативните решения и 
устойчивия живот в градска среда.

Or. en

Изменение 465
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

92. Устойчивостта на околната 
среда е от ключово значение за 
намаляване на бедността и за

92. Гарантирането на устойчивост е
едно от най-належащите 
предизвикателства, пред които е 
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осигуряване на качеството на живота 
и икономически растеж. На „Рио + 20“ 
световните лидери потвърдиха своя 
ангажимент за устойчиво развитие и 
приеха, че приобщаващата екологична 
икономика е важен инструмент за 
постигане на устойчиво развитие, а 
доброто състояние на околната среда е 
от решаващо значение за гарантиране на 
продоволствената сигурност и за 
намаляване на бедността. С оглед на 
увеличаващото се население в един все 
по-урбанизиран свят, за справяне с тези 
предизвикателства ще са необходими 
действия по отношение на водите, 
океаните, устойчивите екосистеми и 
земеползване, ефективността на 
ресурсите (в частност отпадъците), 
устойчивата енергетика и изменението 
на климата, включително чрез 
постепенно премахване на субсидиите 
за изкопаеми горива. Те ще трябва да 
бъдат преодолени посредством 
специфични подходи на местно,
национално или европейско равнище, 
както и чрез активно участие в 
международните усилия за разработване 
на нужните решения, за да се гарантира 
устойчивото развитие в световен мащаб.

изправен светът днес, и представлява 
ключът към ликвидиране на бедността 
и осигуряване на просперитет и 
благоденствие за всички. На „Рио + 20“ 
световните лидери потвърдиха своя 
ангажимент за устойчиво развитие и
гарантиране на подкрепа за 
устойчиво в икономическо, социално и 
екологично отношение бъдеще на 
планетата за настоящите и 
бъдещите поколения. Също така те
приеха, че приобщаващата екологична 
икономика е важен инструмент за 
постигане на устойчиво развитие, а 
доброто състояние на околната среда е 
от решаващо значение за гарантиране на 
продоволствената сигурност и за 
намаляване на бедността. С оглед на 
увеличаващото се население в един все 
по-урбанизиран свят, за справяне с тези 
предизвикателства ще са необходими
международни действия в множество 
области, като водите, океаните, 
устойчивите екосистеми и 
земеползване, ефективността на 
ресурсите (в частност отпадъците), 
устойчивата енергетика и изменението 
на климата, включително чрез 
постепенно премахване на вредните за 
околната среда субсидии, в това число
субсидиите за изкопаеми горива. Освен 
да приведат тези ангажименти в 
действия на местно и национално 
равнище, както и на равнище на ЕС, ЕС 
ще се включи проактивно в 
международните усилия за разработване 
на нужните решения, за да се гарантира 
устойчивото развитие в световен мащаб.

Or. en

Изменение 466
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник

Предложение за решение
Приложение І – точка 92
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Текст, предложен от Комисията Изменение

92. Устойчивостта на околната среда е 
от ключово значение за намаляване на 
бедността и за осигуряване на 
качеството на живота и икономически 
растеж. На „Рио + 20“ световните 
лидери потвърдиха своя ангажимент за 
устойчиво развитие и приеха, че 
приобщаващата екологична икономика 
е важен инструмент за постигане на 
устойчиво развитие, а доброто 
състояние на околната среда е от 
решаващо значение за гарантиране на 
продоволствената сигурност и за 
намаляване на бедността. С оглед на 
увеличаващото се население в един все 
по-урбанизиран свят, за справяне с тези 
предизвикателства ще са необходими 
действия по отношение на водите, 
океаните, устойчивите екосистеми и 
земеползване, ефективността на 
ресурсите (в частност отпадъците), 
устойчивата енергетика и изменението 
на климата, включително чрез 
постепенно премахване на субсидиите
за изкопаеми горива. Те ще трябва да 
бъдат преодолени посредством 
специфични подходи на местно, 
национално или европейско равнище, 
както и чрез активно участие в 
международните усилия за разработване 
на нужните решения, за да се гарантира 
устойчивото развитие в световен мащаб.

92. Устойчивостта на околната среда е 
от ключово значение за намаляване на 
бедността и за осигуряване на 
качеството на живота и икономически 
растеж. На „Рио + 20“ световните 
лидери потвърдиха своя ангажимент за 
устойчиво развитие и приеха, че 
приобщаващата екологична икономика 
е важен инструмент за постигане на 
устойчиво развитие, а доброто 
състояние на околната среда е от 
решаващо значение за гарантиране на 
продоволствената сигурност и за 
намаляване на бедността. С оглед на 
увеличаващото се население в един все 
по-урбанизиран свят, за справяне с тези 
предизвикателства ще са необходими 
действия по отношение на водите, 
океаните, устойчивите екосистеми и 
земеползване, ефективността на 
ресурсите (в частност отпадъците), 
устойчивата енергетика и изменението 
на климата, включително чрез 
идентифициране и постепенно 
премахване на вредните за околната 
среда субсидии. Те ще трябва да бъдат 
преодолени посредством специфични 
подходи на местно, национално или 
европейско равнище, както и чрез 
активно участие в международните 
усилия за разработване на нужните 
решения, за да се гарантира устойчивото 
развитие в световен мащаб.

Or. en

Изменение 467
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 93
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Текст, предложен от Комисията Изменение

93. Резултатите от „Рио + 20“ ще трябва 
да бъдат отразени във вътрешните и 
външните политически приоритети на 
Европейския съюз и на неговите 
държави членки. ЕС следва също така 
да подкрепи създаването на 
политически форум на високо равнище, 
който постепенно да замести 
Комисията на ООН за устойчиво 
развитие и да наблюдава прилагането на 
договореностите от „Рио + 20“.

93. Резултатите от „Рио + 20“ трябва да 
бъдат отразени във вътрешните и 
външните политически приоритети на 
Европейския съюз и на неговите 
държави членки. ЕС следва също така 
да подкрепи работата на политически 
форум на високо равнище, който ще
замести Комисията на ООН за 
устойчиво развитие и да наблюдава 
прилагането на договореностите от 
„Рио + 20“.

Or. en

Изменение 468
Дан Йоренсен

Предложение за решение
Приложение І – точка 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

94. Много от приоритетните цели, 
определени в настоящата програма, 
могат да бъдат напълно постигнати само 
като част от глобален подход и в 
сътрудничество с държави партньори. 
Ето защо Европейският съюз и неговите 
държави членки следва да участват в 
съответните международни, регионални 
и двустранни процеси по енергичен, 
целенасочен, единен и съгласуван 
начин. Те следва да продължат да се 
застъпват за ефективна, основана на 
правила уредба за политиката в областта 
на околната среда в световен мащаб, 
допълвана от по-ефективен, 
стратегически подход, при който 
двустранните и регионалните 
политически диалози и сътрудничество 
са насочени съответно към 
стратегическите партньори на 
Европейския съюз, държавите 

94. Много от приоритетните цели, 
определени в настоящата програма, 
могат да бъдат напълно постигнати само 
като част от глобален подход и в 
сътрудничество с държави партньори. 
Ето защо Европейският съюз и неговите 
държави членки следва да участват в 
съответните международни, регионални 
и двустранни процеси, като например 
двустранни търговски споразумения,
по енергичен, целенасочен, единен и 
съгласуван начин. Те следва да 
продължат да се застъпват за ефективна, 
основана на правила уредба за 
политиката в областта на околната среда 
в световен мащаб, допълвана от по-
ефективен, стратегически подход, при 
който двустранните и регионалните 
политически диалози и сътрудничество 
са насочени съответно към 
стратегическите партньори на 



PE508.029v01-00 42/69 AM\931429BG.doc

BG

кандидатки и съседните държави, както 
и развиващи се страни, подкрепен от 
подходящо финансиране.

Европейския съюз, държавите 
кандидатки и съседните държави, както 
и развиващи се страни, подкрепен от 
подходящо финансиране.

Or. en

Изменение 469
Клаудиу Чиприан Тънъсеску

Предложение за решение
Приложение І – точка 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

94. Много от приоритетните цели, 
определени в настоящата програма, 
могат да бъдат напълно постигнати само 
като част от глобален подход и в 
сътрудничество с държави партньори. 
Ето защо Европейският съюз и неговите 
държави членки следва да участват в 
съответните международни, регионални 
и двустранни процеси по енергичен, 
целенасочен, единен и съгласуван 
начин. Те следва да продължат да се 
застъпват за ефективна, основана на 
правила уредба за политиката в областта 
на околната среда в световен мащаб, 
допълвана от по-ефективен, 
стратегически подход, при който 
двустранните и регионалните 
политически диалози и сътрудничество 
са насочени съответно към 
стратегическите партньори на 
Европейския съюз, държавите 
кандидатки и съседните държави, както 
и развиващи се страни, подкрепен от 
подходящо финансиране.

94. Много от приоритетните цели, 
определени в настоящата програма, 
могат да бъдат напълно постигнати само 
като част от глобален подход и в 
сътрудничество с държави партньори. 
Ето защо Европейският съюз и неговите 
държави членки следва да участват в 
съответните международни, регионални 
и двустранни процеси по енергичен, 
целенасочен, единен и съгласуван 
начин. Те следва да продължат да се 
застъпват за ефективна, основана на 
правила уредба за политиката в областта 
на околната среда в световен мащаб, 
допълвана от по-ефективен, 
стратегически подход, при който 
двустранните и регионалните 
политически диалози и сътрудничество 
са насочени съответно към 
стратегическите партньори на 
Европейския съюз, държавите 
кандидатки и съседните държави, както 
и развиващи се страни, подкрепен от 
подходящо финансиране. Специално 
внимание следва да се обърне на Черно 
море.

Or. en
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Изменение 470
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

95. Периодът, обхванат от настоящата 
програма, съответства на ключови етапи 
в международната политика в областта 
на климата, биологичното разнообразие 
и химикалите. С цел затоплянето на 
климата да бъде ограничено до 2 °C, 
световните емисии на парникови газове 
трябва да бъдат намалени до 2050 г. с 
поне 50 % спрямо равнището им от 
1990 г. Но само за половината от 
необходимите до 2020 г. намаления на 
емисиите са поети съответни 
ангажименти от страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на 
климата (РКООНИК)78. Без по-
решителни действия в световен мащаб е 
малко вероятно изменението на климата 
да бъде ограничено. Дори при най-
благоприятния сценарий държавите във 
все по-голяма степен ще бъдат 
изправени пред неизбежни последици от 
изменението на климата поради емисии 
на парникови газове в миналото и ще 
трябва да разработят стратегии за 
адаптиране към изменението на 
климата. Съгласно Платформата от 
Дърбан за засилено действие, до 2015 г. 
трябва да бъде договорено цялостно и 
стабилно споразумение, приложимо от 
всички страни по него, което да се 
прилага, считано от 2020 г. ЕС ще 
продължи активно да участва в този 
процес, включително в дискусиите 
относно начините за запълване на 
разликата между настоящите 
ангажименти, поети от развитите и 
развиващите се държави за намаляване 
на емисиите, и относно действията, 
необходими за поддържане на равнище 
на емисии, съответстващо на целта от 

95. Периодът, обхванат от настоящата 
програма, съответства на ключови етапи 
в международната политика в областта 
на климата, биологичното разнообразие 
и химикалите. Според 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), с цел 
затоплянето на климата да бъде 
ограничено до 2 °C, световните емисии 
на парникови газове трябва да бъдат 
намалени до 2050 г. с поне 50 % спрямо 
равнището им от 1990 г. Но само за 
половината от необходимите до 2020 г. 
намаления на емисиите са поети 
съответни ангажименти от страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (РКООНИК)78.
Без по-решителни действия в световен 
мащаб е малко вероятно изменението на 
климата да бъде смекчено. Дори при 
най-благоприятния сценарий държавите 
във все по-голяма степен ще бъдат 
изправени пред неизбежни последици от 
изменението на климата и ще трябва да 
разработят стратегии за адаптиране към 
изменението на климата. Съгласно 
Платформата от Дърбан за засилено 
действие, до 2015 г. трябва да бъде 
договорено цялостно и стабилно 
споразумение, приложимо от всички 
страни по него, което да се прилага, 
считано от 2020 г. ЕС ще продължи 
активно да участва в този процес, 
включително в дискусиите относно 
начините за запълване на разликата 
между настоящите ангажименти, поети 
от развитите и развиващите се държави 
за намаляване на емисиите, и относно 
действията, необходими за поддържане 
на равнище на емисии, съответстващо 
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2 °C. Последващите действия от 
„Рио + 20“ следва да допринесат и за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, като по този начин ще се 
подпомогне борбата срещу
изменението на климата. Успоредно с 
това ЕС следва да продължи и да засили 
съвместната си работа със 
стратегически партньори във връзка с 
изменението на климата, както и да 
предприеме допълнителни действия за 
включване на съображения относно 
околната среда и климата в своята 
политика за развитие.

на целта от 2 °C. Последващите 
действия от „Рио + 20“ следва да 
допринесат и за намаляване на емисиите 
на парникови газове, като по този начин 
ще се подпомогне приспособяването 
към изменението на климата. 
Успоредно с това ЕС следва да 
продължи и да засили съвместната си 
работа със стратегически партньори във 
връзка с изменението на климата, както 
и да предприеме допълнителни действия 
за включване на съображения относно 
околната среда и климата в своята 
външна политика, въз основа на 
реципрочност и кръстосано спазване.

Or. it

Изменение 471
Маргарете Аукен, Йо Лайнен

Предложение за решение
Приложение І – точка 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

95. Периодът, обхванат от настоящата 
програма, съответства на ключови етапи 
в международната политика в областта 
на климата, биологичното разнообразие 
и химикалите. С цел затоплянето на 
климата да бъде ограничено до 2 °C, 
световните емисии на парникови газове 
трябва да бъдат намалени до 2050 г. с 
поне 50 % спрямо равнището им от 
1990 г. Но само за половината от 
необходимите до 2020 г. намаления на 
емисиите са поети съответни 
ангажименти от страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на 
климата (РКООНИК). Без по-решителни 
действия в световен мащаб е малко 
вероятно изменението на климата да 
бъде ограничено. Дори при най-
благоприятния сценарий държавите във 
все по-голяма степен ще бъдат 

95. Периодът, обхванат от настоящата 
програма, съответства на ключови етапи 
в международната политика в областта 
на климата, биологичното разнообразие 
и химикалите. С цел затоплянето на 
климата да бъде ограничено до 2 °C, 
световните емисии на парникови газове 
трябва да бъдат намалени до 2050 г. с 
поне 50 % спрямо равнището им от 
1990 г. Но само за половината от 
необходимите до 2020 г. намаления на 
емисиите са поети съответни 
ангажименти от страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на 
климата (РКООНИК) [78]. Без по-
решителни действия в световен мащаб е 
малко вероятно изменението на климата 
да бъде ограничено. Дори при най-
благоприятния сценарий държавите във 
все по-голяма степен ще бъдат 
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изправени пред неизбежни последици от 
изменението на климата поради емисии 
на парникови газове в миналото и ще 
трябва да разработят стратегии за 
адаптиране към изменението на 
климата. Съгласно Платформата от 
Дърбан за засилено действие, до 2015 г. 
трябва да бъде договорено цялостно и 
стабилно споразумение, приложимо от 
всички страни по него, което да се 
прилага, считано от 2020 г. ЕС ще 
продължи активно да участва в този 
процес, включително в дискусиите 
относно начините за запълване на 
разликата между настоящите 
ангажименти, поети от развитите и 
развиващите се държави за намаляване 
на емисиите, и относно действията, 
необходими за поддържане на равнище 
на емисии, съответстващо на целта от 
2 °C. Последващите действия от
„Рио + 20“ следва да допринесат и за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, като по този начин ще се 
подпомогне борбата срещу изменението 
на климата. . Успоредно с това ЕС 
следва да продължи и да засили 
съвместната си работа със 
стратегически партньори във връзка с 
изменението на климата, както и да 
предприеме допълнителни действия за 
включване на съображения относно 
околната среда и климата в своята 
политика за развитие.

изправени пред неизбежни последици от 
изменението на климата поради емисии 
на парникови газове в миналото и ще 
трябва да разработят стратегии за 
адаптиране към изменението на 
климата. Съгласно Платформата от 
Дърбан за засилено действие, до 2015 г. 
трябва да бъде договорено цялостно и 
стабилно споразумение, приложимо от 
всички страни по него, което да се 
прилага, считано от 2020 г. ЕС ще 
продължи активно да участва в този 
процес, включително в дискусиите 
относно начините за запълване на 
разликата между настоящите 
ангажименти, поети от развитите и 
развиващите се държави за намаляване 
на емисиите, и относно действията, 
необходими за поддържане на равнище 
на емисии, съответстващо на целта от 
2 °C, като в същото време се 
отчитат научните доказателства в 
полза на целта от 1,5 °C за 
намаляване на пагубните въздействия 
в най-уязвимите държави.
Последващите действия от „Рио + 20“ 
следва да допринесат и за намаляване на 
емисиите на парникови газове, като по 
този начин ще се подпомогне борбата 
срещу изменението на климата. . 
Успоредно с това ЕС следва да 
продължи и да засили съвместната си 
работа със стратегически партньори във 
връзка с изменението на климата,
изпълнявайки поетите ангажименти 
по отношение на изграждането на 
капацитет, финансирането на 
борбата срещу изменението на 
климата и технологичната помощ,
както и да предприеме допълнителни 
действия за включване на съображения 
относно околната среда и климата в 
своята политика за развитие. ЕС следва 
също така да определи източниците 
и справедливия дял на своя принос за 
Зеления фонд за климата в контекста 
на ангажиментите си по РКООНИК.
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Or. en

Изменение 472
Андрес Перельо Родригес

Предложение за решение
Приложение I – параграф 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

95. Периодът, обхванат от настоящата 
програма, съответства на ключови етапи 
в международната политика в областта 
на климата, биологичното разнообразие 
и химикалите. С цел затоплянето на 
климата да бъде ограничено до 2 °C, 
световните емисии на парникови газове 
трябва да бъдат намалени до 2050 г. с 
поне 50 % спрямо равнището им от 
1990 г. Но само за половината от 
необходимите до 2020 г. намаления на 
емисиите са поети съответни 
ангажименти от страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на 
климата (РКООНИК). Без по-решителни 
действия в световен мащаб е малко 
вероятно изменението на климата да 
бъде ограничено. Дори при най-
благоприятния сценарий държавите във 
все по-голяма степен ще бъдат 
изправени пред неизбежни последици от 
изменението на климата поради емисии 
на парникови газове в миналото и ще 
трябва да разработят стратегии за 
адаптиране към изменението на 
климата. Съгласно Платформата от 
Дърбан за засилено действие, до 2015 г. 
трябва да бъде договорено цялостно и 
стабилно споразумение, приложимо от 
всички страни по него, което да се 
прилага, считано от 2020 г. ЕС ще 
продължи активно да участва в този 
процес, включително в дискусиите 
относно начините за запълване на 
разликата между настоящите 
ангажименти, поети от развитите и 

95. Периодът, обхванат от настоящата 
програма, съответства на ключови етапи 
в международната политика в областта 
на климата, биологичното разнообразие 
и химикалите. С цел затоплянето на 
климата да бъде ограничено до 2 °C, 
световните емисии на парникови газове 
трябва да бъдат намалени до 2050 г. с 
поне 50 % спрямо равнището им от 
1990 г. Но само за половината от 
необходимите до 2020 г. намаления на 
емисиите са поети съответни 
ангажименти от страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменението на 
климата (РКООНИК). Без по-решителни 
действия в световен мащаб е малко 
вероятно изменението на климата да 
бъде ограничено. Дори при най-
благоприятния сценарий държавите във 
все по-голяма степен ще бъдат 
изправени пред неизбежни последици от 
изменението на климата поради емисии 
на парникови газове в миналото и ще 
трябва да разработят стратегии за 
адаптиране към изменението на 
климата. Съгласно Платформата от 
Дърбан за засилено действие, до 2015 г. 
трябва да бъде договорено цялостно и 
стабилно споразумение, приложимо от 
всички страни по него, което да се 
прилага, считано от 2020 г. ЕС ще 
продължи активно да участва в този 
процес, включително в дискусиите 
относно начините за запълване на 
разликата между настоящите 
ангажименти, поети от развитите и 
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развиващите се държави за намаляване 
на емисиите, и относно действията, 
необходими за поддържане на равнище 
на емисии, съответстващо на целта от 
2 °C. Последващите действия от 
„Рио + 20“ следва да допринесат и за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, като по този начин ще се 
подпомогне борбата срещу изменението 
на климата. Успоредно с това ЕС следва 
да продължи и да засили съвместната си 
работа със стратегически партньори във 
връзка с изменението на климата, както 
и да предприеме допълнителни действия 
за включване на съображения относно 
околната среда и климата в своята 
политика за развитие.

развиващите се държави за намаляване 
на емисиите, и относно действията, 
необходими за поддържане на равнище 
на емисии, съответстващо на целта от 
2 °C. Последващите действия от 
„Рио + 20“ следва да допринесат и за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, като по този начин ще се 
подпомогне борбата срещу изменението 
на климата. Успоредно с това ЕС следва 
да продължи и да засили съвместната си 
работа със стратегически партньори във 
връзка с изменението на климата, както 
и да предприеме допълнителни действия 
за включване на съображения относно 
околната среда и климата в своята 
политика за развитие. ЕС следва да 
поеме водеща роля в международните 
преговори за насърчаване на 
взаимодействието между схемата за 
търговия с емисии на ЕС и други 
схеми за търговии с емисии, така че в 
едно непосредствено бъдеще да се 
създаде световен пазар на въглерод 
между държавите — членки на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), и 
основните бързо развиващи се 
икономики.

Or. es

Изменение 473
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

96. Глобалните цели за биологичното 
разнообразие съгласно Конвенцията за 
биологичното разнообразие (КБР) 
трябва да бъдат постигнати до 2020 г. 
като основа за спиране и евентуален 
обрат на тенденцията към загуба на 

96. Глобалните цели за биологичното 
разнообразие съгласно Конвенцията за 
биологичното разнообразие (КБР) 
трябва да бъдат постигнати до 2020 г. 
като основа за спиране и евентуален 
обрат на тенденцията към загуба на 
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биологично разнообразие в световен 
мащаб. ЕС ще допринесе подобаващо за 
тези усилия, като в частност до 2015 г. 
постигне целта да удвои предоставяното 
на развиващи се държави финансиране 
във връзка с биологичното разнообразие 
и запази това равнище до 2020 година.
Вече е поставена глобална цел за 
2020 г. за управление на рисковете, 
пораждани от химикали. ЕС ще 
продължи да играе активна и 
конструктивна роля, за да спомага тези 
процеси да постигнат целите си.

биологично разнообразие в световен 
мащаб. ЕС ще допринесе подобаващо за 
тези усилия, като в частност до 2015 г. 
постигне целта да удвои предоставяното 
на развиващи се държави финансиране 
във връзка с биологичното разнообразие 
и запази това равнище до 2020 година.
ЕС ще продължи да подкрепя 
прилагането на Конвенцията на ООН 
за борба с опустиняването 
(КБОООН), по-специално чрез 
предприемане на действия за 
постигане на нулева деградация на 
земите в световен мащаб, както беше 
решено на „Рио + 20“. Съюзът също 
така ще ускори усилията си за 
постигане на глобалната цел за 2020 г. 
за добро управление на химикалите 
през целия им жизнен цикъл и на 
опасните отпадъци, както беше 
подчертано на „Рио + 20“, и за 
подкрепа на свързаните споразумения.
ЕС ще продължи да играе активна и 
конструктивна роля, за да спомага тези 
процеси да постигнат целите си.

Or. en

Изменение 474
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 96а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

96а. ЕС следва проактивно да се 
ангажира в международни преговори 
във връзка с нови и належащи 
проблеми, по-специално нови 
конвенции, споразумения и оценки, 
като преговорите за прилагане на 
споразумението по силата на 
Конвенцията на ООН по морско право 
(UNCLOS) относно районите извън 
национална юрисдикция и „оценката 
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на световния океан“.

Or. en

Изменение 475
Евалд Щадлер

Предложение за решение
Приложение І – параграф 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

97. ЕС е с добри резултати по 
отношение на участието в многостранни 
споразумения в областта на околната 
среда (МСОС), въпреки че редица 
държави членки все още не са 
ратифицирали ключови споразумения. 
Това намалява доверието в ЕС при 
съответните преговори. Държавите 
членки и ЕС следва да гарантират 
своевременното ратифициране на 
всички подписани от тях многостранни 
споразумения за околната среда.

97. ЕС е с добри резултати по 
отношение на участието в многостранни 
споразумения в областта на околната 
среда (МСОС), въпреки че редица 
държави членки все още не са 
ратифицирали ключови споразумения. 
Това намалява доверието в ЕС при 
съответните преговори. Държавите 
членки и ЕС следва да гарантират 
своевременното ратифициране на 
всички подписани от тях многостранни 
споразумения за околната среда, но 
също така следва да гарантират, че 
на държавите членки се позволява да 
следват различни подходи в борбата 
срещу изменението на климата.

Or. de

Изменение 476
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 97а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

97а. ЕС следва допълнително да 
засили своя принос в полза на 
инициативи, подпомагащи прехода 
към приобщаваща екологична 
икономика на международно равнище, 
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като насърчаването на подходящи 
благоприятни условия, развитието на 
пазарно ориентирани инструменти и 
показатели отвъд БВП в 
съответствие с неговите вътрешни 
политики.

Or. en

Изменение 477
Карин Каденбах

Предложение за решение
Приложение І – точка 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

98. ЕС следва също така да се възползва 
от позицията си като един от най-
големите пазари в света, за да насърчава 
политики и подходи за намаляване на 
въздействието върху световните 
природни ресурси. Това може да бъде 
направено чрез промяна на моделите на 
потребление и производство, както и 
като се гарантира, че политиките в 
областта на търговията и вътрешния 
пазар подкрепят постигането на целите 
по отношение на околната среда и 
климата и предоставят стимули за други 
държави да усъвършенстват и прилагат 
по-добре своята екологична нормативна 
уредба и стандарти. ЕС ще продължи да 
спомага за устойчивото развитие чрез 
договарянето и прилагането на 
специални разпоредби в своите 
международни търговски споразумения 
и следва да разгледа и други варианти 
на политика, за да се намали 
въздействието на потреблението в ЕС 
върху околната среда в държави извън 
Европейския съюз. Пример за такъв 
вариант на политиката са
двустранните споразумения за 
доброволно партньорство за прилагане 
на законодателството в областта на 

98. ЕС следва също така да се възползва 
от позицията си като един от най-
големите пазари в света, за да насърчава 
политики и подходи за намаляване на 
въздействието върху световните 
природни ресурси. Това не може да 
бъде направено единствено чрез 
промяна на моделите на потребление и 
производство, но може да започне с 
това, както и с гаранции, че 
политиките в областта на търговията и 
вътрешния пазар подкрепят постигането 
на целите по отношение на околната 
среда и климата и предоставят стимули 
за други държави да усъвършенстват и 
прилагат по-добре своята екологична 
нормативна уредба и стандарти. ЕС ще 
продължи да спомага за устойчивото 
развитие чрез договарянето и 
прилагането на специални разпоредби в 
своите международни търговски 
споразумения и следва да разгледа и 
други варианти на политика, за да се 
намали въздействието на потреблението 
в ЕС върху околната среда в държави 
извън Европейския съюз. Двустранните 
споразумения за доброволно 
партньорство за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
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горите, управлението и търговията 
(FLEGT), с които се създава рамка, за 
да се гарантира, че от държавите 
партньори на пазара на ЕС влиза само 
законно добит дървен материал.

управлението и търговията (FLEGT) се 
разширяват допълнително и 
обхващат нови продукти.

Or. en

Изменение 478
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

98. ЕС следва също така да се възползва 
от позицията си като един от най-
големите пазари в света, за да насърчава 
политики и подходи за намаляване на 
въздействието върху световните 
природни ресурси. Това може да бъде 
направено чрез промяна на моделите на 
потребление и производство, както и 
като се гарантира, че политиките в 
областта на търговията и вътрешния 
пазар подкрепят постигането на целите 
по отношение на околната среда и 
климата и предоставят стимули за 
други държави да усъвършенстват и 
прилагат по-добре своята екологична 
нормативна уредба и стандарти. ЕС ще 
продължи да спомага за устойчивото 
развитие чрез договарянето и 
прилагането на специални разпоредби в 
своите международни търговски 
споразумения и следва да разгледа и 
други варианти на политика, за да се 
намали въздействието на потреблението 
в ЕС върху околната среда в държави 
извън Европейския съюз. Пример за 
такъв вариант на политиката са 
двустранните споразумения за 
доброволно партньорство за прилагане 
на законодателството в областта на 
горите, управлението и търговията

98. ЕС следва също така да се възползва 
от позицията си като един от най-
големите пазари в света, за да насърчава 
политики и подходи за намаляване на 
въздействието върху световните 
природни ресурси. Това може да бъде 
направено чрез промяна на моделите на 
потребление и производство, както и 
като се гарантира, че политиките в 
областта на търговията и вътрешния 
пазар подкрепят постигането на целите 
по отношение на околната среда и 
климата и, въз основа на 
реципрочността да бъдат предвидени 
клаузи, чрез които другите държави да 
усъвършенстват и прилагат по-добре 
своята екологична нормативна уредба и 
стандарти и да се борят срещу 
екологичния дъмпинг. ЕС ще продължи 
да спомага за устойчивото развитие чрез 
договарянето и прилагането на 
специални разпоредби в своите 
международни търговски споразумения 
и следва да разгледа и други варианти 
на политика, за да се намали 
въздействието на потреблението в ЕС 
върху околната среда в държави извън 
Европейския съюз. Пример за такъв 
вариант на политиката са двустранните 
споразумения за доброволно 



PE508.029v01-00 52/69 AM\931429BG.doc

BG

(FLEGT), с които се създава рамка, за да 
се гарантира, че от държавите
партньори на пазара на ЕС влиза само 
законно добит дървен материал.

партньорство за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT), с 
които се създава рамка, за да се 
гарантира, че от държавите партньори 
на пазара на ЕС влиза само законно 
добит дървен материал.

Or. it

Изменение 479
Дан Йоренсен

Предложение за решение
Приложение І – точка 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

98. ЕС следва също така да се възползва 
от позицията си като един от най-
големите пазари в света, за да насърчава 
политики и подходи за намаляване на 
въздействието върху световните 
природни ресурси. Това може да бъде 
направено чрез промяна на моделите на 
потребление и производство, както и 
като се гарантира, че политиките в 
областта на търговията и вътрешния 
пазар подкрепят постигането на целите 
по отношение на околната среда и 
климата и предоставят стимули за други 
държави да усъвършенстват и прилагат 
по-добре своята екологична нормативна 
уредба и стандарти. ЕС ще продължи да 
спомага за устойчивото развитие чрез 
договарянето и прилагането на 
специални разпоредби в своите 
международни търговски споразумения 
и следва да разгледа и други варианти 
на политика, за да се намали 
въздействието на потреблението в ЕС 
върху околната среда в държави извън 
Европейския съюз. Пример за такъв 
вариант на политиката са двустранните 
споразумения за доброволно 
партньорство за прилагане на 

98. ЕС следва също така да се възползва 
от позицията си като един от най-
големите пазари в света, за да насърчава 
политики и подходи за намаляване на 
въздействието върху световните 
природни ресурси. Това може да бъде 
направено чрез промяна на моделите на 
потребление и производство, както и 
като се гарантира, че политиките в 
областта на търговията и вътрешния 
пазар подкрепят постигането на целите 
по отношение на околната среда и 
климата и предоставят стимули за други 
държави да усъвършенстват и прилагат 
по-добре своята екологична нормативна 
уредба и стандарти. ЕС ще продължи да 
спомага за устойчивото развитие чрез 
договарянето и прилагането на 
специални разпоредби в своите 
международни и двустранни търговски 
споразумения и следва да разгледа и 
други варианти на политика, за да се 
намали въздействието на потреблението 
в ЕС върху околната среда в държави 
извън Европейския съюз.
Либерализацията на търговията не 
бива да оказва отрицателно 
въздействие върху околната среда в 
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законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT), с 
които се създава рамка, за да се 
гарантира, че от държавите партньори 
на пазара на ЕС влиза само законно 
добит дървен материал.

трети държави, нито да 
възпрепятства съществуващите 
екологични стандарти или 
възприетите политики за защита на 
местообитанията и дивата природа.
Пример за такъв вариант на политиката 
са двустранните споразумения за 
доброволно партньорство за прилагане 
на законодателството в областта на 
горите, управлението и търговията 
(FLEGT), с които се създава рамка, за да 
се гарантира, че от държавите 
партньори на пазара на ЕС влиза само 
законно добит дървен материал.

Or. en

Изменение 480
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

98. ЕС следва също така да се възползва 
от позицията си като един от най-
големите пазари в света, за да насърчава 
политики и подходи за намаляване на 
въздействието върху световните 
природни ресурси. Това може да бъде 
направено чрез промяна на моделите на 
потребление и производство, както и 
като се гарантира, че политиките в 
областта на търговията и вътрешния 
пазар подкрепят постигането на целите 
по отношение на околната среда и 
климата и предоставят стимули за други 
държави да усъвършенстват и прилагат 
по-добре своята екологична нормативна 
уредба и стандарти. ЕС ще продължи да 
спомага за устойчивото развитие чрез 
договарянето и прилагането на 
специални разпоредби в своите 
международни търговски споразумения 
и следва да разгледа и други варианти 

98. ЕС следва също така да се възползва 
от позицията си като един от най-
големите пазари в света, за да насърчава 
политики и подходи за намаляване на 
въздействието върху световните 
природни ресурси. Това може да бъде 
направено чрез промяна на моделите на 
потребление и производство, както и 
като се гарантира, че политиките в 
областта на търговията и вътрешния 
пазар подкрепят постигането на целите 
по отношение на околната среда и 
климата и предоставят стимули за други 
държави да усъвършенстват и прилагат 
по-добре своята екологична нормативна 
уредба и стандарти. ЕС ще продължи да 
спомага за устойчивото развитие чрез 
договарянето и прилагането на 
специални разпоредби в своите 
международни търговски споразумения 
и следва да разгледа и други варианти 
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на политика, за да се намали 
въздействието на потреблението в ЕС 
върху околната среда в държави извън 
Европейския съюз. Пример за такъв 
вариант на политиката са двустранните 
споразумения за доброволно 
партньорство за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT), с 
които се създава рамка, за да се 
гарантира, че от държавите партньори 
на пазара на ЕС влиза само законно 
добит дървен материал.

на политика, за да се намали 
въздействието на потреблението в ЕС 
върху околната среда в държави извън 
Европейския съюз. Пример за такъв 
вариант на политиката са двустранните 
споразумения за доброволно 
партньорство за прилагане на 
законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT), с 
които се създава рамка, за да се 
гарантира, че от държавите партньори 
на пазара на ЕС влиза само законно 
добит дървен материал. Ще бъдат 
проучени също и други възможни 
политики, целящи намаляване на 
въздействието на потреблението в 
ЕС върху околната среда на световно 
равнище.

Or. en

Изменение 481
Ейя-Рита Корхола

Предложение за решение
Приложение І – точка 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

99. ЕС следва да продължи да насърчава 
съобразени с околната среда бизнес 
практики. В рамките на 
инициативата на ЕС за отговорно 
предприемачество новите 
задължения за предприятия от 
добивната промишленост и 
предприятия, извършващи дърводобив 
от девствени гори, чиито ценни 
книжа се търгуват на регулиран пазар 
или големи такива, чиито ценни 
книжа не се търгуват на регулиран 
пазар, да докладват извършени от 
тях плащания на правителства ще 
допринесат за по-голяма прозрачност 
и отчетност за начина, по който се 
експлоатират природните ресурси. В 

99. ЕС следва да продължи да насърчава 
съобразени с околната среда бизнес 
практики. В качеството си на водещ 
доставчик на екологични стоки и 
услуги, ЕС следва да насърчава 
световни „зелени“ стандарти, 
свободната търговия на екологични 
стоки и услуги, по-нататъшното 
внедряване на технологии, които са 
благоприятни за околната среда и 
климата, защитата на инвестициите и на 
правата върху интелектуалната 
собственост, и за международния обмен 
на най-добри практики.
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качеството си на водещ доставчик на 
екологични стоки и услуги, ЕС следва 
да насърчава световни „зелени“ 
стандарти, свободната търговия на 
екологични стоки и услуги, по-
нататъшното внедряване на технологии, 
които са благоприятни за околната 
среда и климата, защитата на 
инвестициите и на правата върху 
интелектуалната собственост, и за 
международния обмен на най-добри 
практики.

Or. en

Обосновка

Отраслите, свързани с горите, използват устойчиво възобновяеми горски ресурси и 
вече са предмет на изискването за отчетност съгласно други законодателства и чрез 
системите за проверка на трети страни.

Изменение 482
Дан Йоренсен

Предложение за решение
Приложение І – точка 99а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

99а. Големи количества излезли от 
употреба пестициди и други излезли 
от употреба химикали се натрупват 
и създават заплаха в рамките на 
държавите — членки на ЕС и 
държавите от ЕИСП, както и 
Руската федерация. Тази заплаха 
беше частично отстранена 
благодарение на националните и 
европейските програми за 
почистване, например в Балтийските 
държави и Полша, но други 
продължават да съществуват. 
Натрупаните в ЕИСП и Руската 
федерация огромни количества 
представляват потенциална 
екологична катастрофа за 
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гражданите и за потребителите на 
вносни стоки в ЕС. Трябва да се въведе 
превантивна стратегия за 
предотвратяване на свързани с храни 
скандали (като например случая с 
нитрофена в Германия) и на 
икономически щети посредством 
цялостна регионална програма за 
почистване в рамките на държавите 
— членки на ЕС, държавите от 
ЕИСП и Руската федерация. 

Or. en

Изменение 483
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 100 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

100. С цел да се повиши ефективността 
на ЕС в справянето с регионални и 
глобални предизвикателства, свързани с 
околната среда и климата, с програмата 
се гарантира, че не по-късно от 2020 г.:

100. С цел да се повиши ефективността 
на ЕС в справянето с регионални и 
глобални предизвикателства, свързани с 
околната среда и климата, с програмата
следва да се гарантира, че не по-късно 
от 2020 г.:

Or. it

Изменение 484
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 100 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) резултатите от „Рио + 20“ изцяло са 
отразени във външните политики на ЕС 
и ЕС ефективно допринася в усилията в 
световен мащаб за изпълнение на 
поетите ангажименти, включително 

а) резултатите от „Рио + 20“ изцяло са 
отразени във вътрешните и външните 
политики на ЕС и ЕС ефективно 
допринася в усилията в световен мащаб 
за изпълнение на поетите ангажименти, 
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договорените в Рио; включително договорените в Рио;

Or. en

Изменение 485
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 100 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ЕС допълнително засилва своя 
принос в полза на инициативи, 
подпомагащи прехода към 
приобщаваща екологична икономика в 
контекста на устойчиво развитие и 
изкореняване на бедността, и играе 
основна роля за насочване на 
международните усилия към 
постигане на тази цел.

Or. en

Изменение 486
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник

Предложение за решение
Приложение І – точка 100 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се работи за приемането на цели за 
устойчиво развитие, които: а) се отнасят 
до приоритетни области на 
приобщаваща екологична икономика и 
по-широки цели за устойчиво развитие 
(като например енергия, вода, 
продоволствена сигурност, океани, 
устойчиво потребление и производство), 
както и до общи въпроси като 
справедливост, социално приобщаване, 
достоен труд, правова държава и добро 
управление; б) са общоприложими, като 

a) да се работи за приемането на цели за 
устойчиво развитие, които: а) се отнасят 
до приоритетни области на 
приобщаваща екологична икономика и 
по-широки цели за устойчиво развитие 
(като например енергия, вода, 
продоволствена сигурност, океани, 
устойчиво потребление и производство), 
както и до общи въпроси като 
справедливост, социално приобщаване, 
достоен труд, правова държава и добро 
управление; б) са общоприложими, като 
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обхващат и трите области на устойчиво 
развитие; в) са оценени и придружени 
от специфични цели и показатели; и г) 
са в съответствие с рамката за развитие 
след 2015 г. и са интегрирани в нея, а 
също така спомагат за действия във 
връзка с климата.

обхващат и трите области на устойчиво 
развитие; в) са оценени и придружени 
от специфични цели и показатели, 
отчитайки различните национални 
обстоятелства; г) са в съответствие с 
рамката за развитие след 2015 г. и са 
интегрирани в нея; д) са в 
съответствие със съществуващи и 
бъдещи международно приети цели и 
задачи, например относно 
биологичното разнообразие, 
изменението на климата, 
минималните равнища на национална 
социална закрила и други.

Or. en

Изменение 487
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 100 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се работи за приемането на цели за 
устойчиво развитие, които: а) се отнасят 
до приоритетни области на 
приобщаваща екологична икономика и 
по-широки цели за устойчиво развитие 
(като например енергия, вода, 
продоволствена сигурност, океани, 
устойчиво потребление и производство), 
както и до общи въпроси като 
справедливост, социално приобщаване, 
достоен труд, правова държава и добро 
управление; б) са общоприложими, като 
обхващат и трите области на устойчиво 
развитие; в) са оценени и придружени 
от специфични цели и показатели; и г) 
са в съответствие с рамката за развитие 
след 2015 г. и са интегрирани в нея, а 
също така спомагат за действия във 
връзка с климата.

a) да се работи за приемането на цели за 
устойчиво развитие, които: а) се отнасят 
до приоритетни области на 
приобщаваща екологична икономика и 
по-широки цели за устойчиво развитие 
(като например енергия, вода, 
продоволствена сигурност, океани, 
устойчиво потребление и производство), 
както и до общи въпроси като 
справедливост, социално приобщаване, 
достоен труд, правова държава и добро 
управление; б) са общоприложими, като 
обхващат и трите области на устойчиво 
развитие; в) са оценени и придружени 
от специфични цели и показатели; и г) 
са в съответствие с рамката за развитие 
след 2015 г. и са интегрирани в нея, и 
отговарят на други международни 
ангажименти например относно 
изменението на климата и 
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биологичното разнообразие.

Or. en

Изменение 488
Дан Йоренсен

Предложение за решение
Приложение І – точка 100 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се работи за приемането на цели за 
устойчиво развитие, които: а) се отнасят 
до приоритетни области на 
приобщаваща екологична икономика и 
по-широки цели за устойчиво развитие 
(като например енергия, вода, 
продоволствена сигурност, океани, 
устойчиво потребление и производство), 
както и до общи въпроси като 
справедливост, социално приобщаване, 
достоен труд, правова държава и добро 
управление; б) са общоприложими, като 
обхващат и трите области на устойчиво 
развитие; в) са оценени и придружени 
от специфични цели и показатели; и г)
са в съответствие с рамката за развитие 
след 2015 г. и са интегрирани в нея, а 
също така спомагат за действия във 
връзка с климата.

a) да се работи за приемането на цели за 
устойчиво развитие, които: а) се отнасят 
до приоритетни области на 
приобщаваща екологична икономика и 
по-широки цели за устойчиво развитие 
(като например енергия, вода, 
продоволствена сигурност, океани, 
устойчиво потребление и производство, 
включително хуманно отношение към 
животните), както и до общи въпроси 
като справедливост, социално 
приобщаване, достоен труд, правова 
държава и добро управление; б) са 
общоприложими, като обхващат и трите 
области на устойчиво развитие; в) са 
оценени и придружени от специфични 
цели и показатели; и г) са в 
съответствие с рамката за развитие след 
2015 г. и са интегрирани в нея, а също 
така спомагат за действия във връзка с 
климата.

Or. en

Изменение 489
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение I – точка 100 – алинея 2 - буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се работи за по-ефективна 
структура на ООН за устойчиво 
развитие чрез укрепване на Програмата 
на ООН по околната среда (ЮНЕП) в 
съответствие с резултатите от 
„Рио + 20“, като същевременно 
продължават усилията да се повиши 
статутът на ЮНЕП до този на агенция 
на ООН, и се подкрепят текущите 
усилия за увеличаване на полезното 
взаимодействие между многостранните 
споразумения в областта на околната 
среда;

б) да се работи за по-ефективна 
структура на ООН за устойчиво 
развитие, особено в нейното 
екологично измерение, чрез: а)
допълнително укрепване на 
Програмата на ООН по околната среда 
(ЮНЕП) в съответствие с резултатите 
от „Рио + 20“, надграждайки 
решението на управителния съвет на 
ЮНЕП за създаване на Асамблея на 
ООН за околната среда, като 
същевременно продължават усилията да 
се повиши статутът на ЮНЕП до този 
на специализирана агенция на ООН; б)
подкрепа на текущите усилия за 
увеличаване на полезното 
взаимодействие между многостранните 
споразумения в областта на околната 
среда, по-специално в областта на 
химикалите и отпадъците, и 
клъстерите за биологично 
разнообразие; и в) принос за 
осигуряване на силна и решителна 
подкрепа за околната среда в 
работата на политическия форум на 
високо равнище по въпросите на 
устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 490
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 100 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) да се работи за по-ефективна 
структура на ООН за устойчиво 
развитие чрез укрепване на Програмата 
на ООН по околната среда (ЮНЕП) в 
съответствие с резултатите от 

(б) да се работи за по-ефективна 
структура на ООН за устойчиво 
развитие чрез укрепване на Програмата 
на ООН по околната среда (ЮНЕП) в 
съответствие с резултатите от 



AM\931429BG.doc 61/69 PE508.029v01-00

BG

„Рио + 20“, като същевременно 
продължават усилията да се повиши 
статутът на ЮНЕП до този на 
агенция на ООН, и се подкрепят 
текущите усилия за увеличаване на 
полезното взаимодействие между 
многостранните споразумения в 
областта на околната среда;

„Рио + 20“, и да се подкрепят текущите 
усилия за увеличаване на полезното 
взаимодействие между многостранните 
споразумения в областта на околната 
среда;

Or. it

Изменение 491
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 100 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) да се засили въздействието на 
различните източници на финансиране 
(включително данъчното облагане и 
мобилизирането на вътрешни ресурси, 
частните инвестиции, новите и 
новаторските източници), и се създадат 
възможности да се използва помощта за 
развитие, за да се привлече финансиране 
от тези други източници като част от 
стратегията за финансиране на 
устойчивото развитие, установена в Рио, 
както и в собствените политики на ЕС, 
включително международни 
ангажименти за финансиране в областта 
на климата и биологичното 
разнообразие;

(в) да се засили въздействието на 
различните източници на финансиране 
(включително данъчното облагане и 
освобождаването на вътрешни 
ресурси, частните инвестиции, новите и 
новаторските източници), и се създадат 
възможности да се използва помощта за 
развитие, за да се привлече финансиране 
от тези други източници като част от 
стратегията за финансиране на 
устойчивото развитие, установена в Рио, 
както и в собствените политики на ЕС, 
включително международни 
ангажименти за финансиране в областта 
на климата и биологичното 
разнообразие;

Or. it

Изменение 492
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 100 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) по-стратегическа насоченост на 
ангажиментите с държавите партньори 
чрез съсредоточаване на 
сътрудничеството: 1) със стратегически 
партньори — върху насърчаването на 
най-добрите практики във вътрешната 
политика и законодателство в областта 
на околната среда, и върху 
сближаването при многостранните 
преговори в тази област; 2) с държави, 
попадащи в обхвата на Европейската 
политика за съседство — върху 
постепенното сближаване с ключови 
елементи на политиката и 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда и климата, и върху 
засилване на сътрудничеството за 
справяне с регионални 
предизвикателства, свързани с околната 
среда и климата; 3) с развиващите се 
страни — върху подкрепата за техните 
усилия за опазване на околната среда, за 
борба с изменението на климата и за 
намаляване на природните бедствия, 
както и върху прилагането на 
международните ангажименти във 
връзка с околната среда, за да се 
допринесе за намаляване на бедността и 
за устойчиво развитие;

(г) по-стратегическа насоченост на 
ангажиментите с държавите партньори 
чрез съсредоточаване на 
сътрудничеството: 1) със стратегически 
партньори — върху насърчаването на 
най-добрите практики във вътрешната 
политика и законодателство в областта 
на околната среда, и върху 
сближаването при многостранните 
преговори в тази област; 2) с държави, 
попадащи в обхвата на Европейската 
политика за съседство — върху 
постепенното сближаване с ключови 
елементи на политиката и 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда и климата, и върху 
засилване на сътрудничеството за 
справяне с регионални 
предизвикателства, свързани с околната 
среда и климата; 3) с развиващите се 
страни — върху подкрепата за техните 
усилия за опазване на околната среда, за 
приспособяване към изменението на
климата и за намаляване на природните 
бедствия, както и върху прилагането на 
международните ангажименти във 
връзка с околната среда, за да се 
допринесе за намаляване на бедността и 
за устойчиво развитие;

Or. it

Изменение 493
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 100 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) по-стратегическа насоченост на 
ангажиментите с държавите партньори 
чрез съсредоточаване на 

г) по-стратегическа насоченост на 
ангажиментите с държавите партньори, 
което включва навременна 
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сътрудничеството: 1) със стратегически 
партньори — върху насърчаването на 
най-добрите практики във вътрешната 
политика и законодателство в областта 
на околната среда, и върху 
сближаването при многостранните 
преговори в тази област; 2) с държави, 
попадащи в обхвата на Европейската 
политика за съседство — върху 
постепенното сближаване с ключови 
елементи на политиката и 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда и климата, и върху 
засилване на сътрудничеството за 
справяне с регионални 
предизвикателства, свързани с околната 
среда и климата; 3) с развиващите се 
страни — върху подкрепата за техните 
усилия за опазване на околната среда, за 
борба с изменението на климата и за 
намаляване на природните бедствия, 
както и върху прилагането на 
международните ангажименти във 
връзка с околната среда, за да се 
допринесе за намаляване на бедността и 
за устойчиво развитие;

комуникация на позицията и целите 
на ЕС преди провеждането на 
международни конференции чрез 
съсредоточаване на сътрудничеството: 
1) със стратегически партньори — върху 
насърчаването на най-добрите практики 
във вътрешната политика и 
законодателство в областта на околната 
среда, и върху сближаването при 
многостранните преговори в тази 
област; 2) с държави, попадащи в 
обхвата на Европейската политика за 
съседство — върху постепенното 
сближаване с ключови елементи на 
политиката и законодателството на ЕС в 
областта на околната среда и климата, и 
върху засилване на сътрудничеството за 
справяне с регионални 
предизвикателства, свързани с околната 
среда и климата; 3) с развиващите се 
страни — върху подкрепата за техните 
усилия за опазване на околната среда, за 
борба с изменението на климата и за 
намаляване на природните бедствия, 
както и върху прилагането на 
международните ангажименти във 
връзка с околната среда, за да се 
допринесе за намаляване на бедността и 
за устойчиво развитие;

Or. en

Изменение 494
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение I – точка 100 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) по-стратегическа насоченост на 
ангажиментите с държавите партньори 
чрез съсредоточаване на 
сътрудничеството: 1) със стратегически 
партньори — върху насърчаването на 
най-добрите практики във вътрешната 

г) по-стратегическа насоченост на 
ангажиментите с държавите партньори 
чрез съсредоточаване на 
сътрудничеството: 1) със стратегически 
партньори — върху насърчаването на 
най-добрите практики във вътрешната 
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политика и законодателство в областта 
на околната среда, и върху 
сближаването при многостранните 
преговори в тази област; 2) с държави, 
попадащи в обхвата на Европейската 
политика за съседство — върху 
постепенното сближаване с ключови 
елементи на политиката и 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда и климата, и върху 
засилване на сътрудничеството за 
справяне с регионални 
предизвикателства, свързани с околната 
среда и климата; 3) с развиващите се 
страни — върху подкрепата за техните 
усилия за опазване на околната среда, за 
борба с изменението на климата и за 
намаляване на природните бедствия, 
както и върху прилагането на 
международните ангажименти във 
връзка с околната среда, за да се 
допринесе за намаляване на бедността и 
за устойчиво развитие;

политика и законодателство в областта 
на околната среда, и върху 
сближаването при многостранните 
преговори в тази област; 2) с държави, 
попадащи в обхвата на Европейската 
политика за съседство — върху 
постепенното сближаване с ключови 
елементи на политиката и 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда и климата, и върху 
засилване на сътрудничеството за 
справяне с регионални 
предизвикателства, свързани с околната 
среда и климата; 3) с развиващите се 
страни — върху подкрепата за техните 
усилия за опазване на околната среда, за 
борба с изменението на климата и за 
намаляване на природните бедствия, 
както и върху прилагането на 
международните ангажименти във 
връзка с околната среда, за да се 
допринесе за намаляване на бедността и 
за устойчиво развитие; спазване на 
принципа за реципрочност в 
областта на търговията, по-
специално в двустранните търговски 
споразумения;

Or. fr

Изменение 495
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение I – точка 100 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) по-съгласувано, по-активно и по-
ефективно участие в многостранни 
екологични процеси, включително в 
РКООНИК, КБР и конвенциите относно 
химикалите, както и в други значими 
форуми, например Международната 
организация за гражданско 
въздухоплаване и Международната 

д) по-съгласувано, по-активно и по-
ефективно участие в многостранни 
екологични процеси, включително в 
РКООНИК, КБР и конвенциите относно 
химикалите, както и в други значими 
форуми, например Международната 
организация за гражданско 
въздухоплаване и Международната 
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морска организация, с оглед да се 
гарантира, че поетите задължения за 
2020 г. се изпълняват на равнище ЕС и в 
световен мащаб, както и да се постигне 
съгласие за международни действия, 
които да бъдат предприети след 2020 г.;

морска организация, с оглед да се 
гарантира, че поетите задължения за 
2020 г. се изпълняват на равнище ЕС и в 
световен мащаб, както и да се постигне 
съгласие за международни действия, 
които да бъдат предприети след 2020 г., 
и увеличаване на усилията за 
прилагане на всички ключови 
многостранни споразумения в 
областта на околната среда много 
преди 2020 г.;

Or. en

Изменение 496
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение I – точка 100 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) по-съгласувано, по-активно и по-
ефективно участие в многостранни 
екологични процеси, включително в 
РКООНИК, КБР и конвенциите относно 
химикалите, както и в други значими 
форуми, например Международната 
организация за гражданско 
въздухоплаване и Международната 
морска организация, с оглед да се 
гарантира, че поетите задължения за 
2020 г. се изпълняват на равнище ЕС и в 
световен мащаб, както и да се постигне 
съгласие за международни действия, 
които да бъдат предприети след 2020 г.;

д) по-съгласувано, по-активно и по-
ефективно участие в многостранни 
екологични процеси, включително в 
РКООНИК, КБР, Конвенцията по 
международната търговия със 
застрашени видове от дивата фауна и 
флора (CITES), Международната 
конвенция за регламентиране на 
китолова (ICRW) и конвенциите 
относно химикалите, както и в други 
значими форуми, например 
Международната организация за 
гражданско въздухоплаване и 
Международната морска организация, с 
оглед да се гарантира, че поетите 
задължения за 2020 г. се изпълняват на 
равнище ЕС и в световен мащаб, както и 
да се постигне съгласие за 
международни действия, които да бъдат 
предприети след 2020 г.;

Or. en
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Изменение 497
Джанкарло Скота

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 100 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е) да се ратифицират всички ключови 
многостранни споразумения в областта 
на околната среда значително преди 
2020 г.;

(е) да се ратифицират всички ключови 
многостранни споразумения в областта 
на околната среда;

Or. it

Изменение 498
Жан-Пиер Оди

Предложение за решение
Приложение I – точка 100 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се ратифицират всички ключови 
многостранни споразумения в областта 
на околната среда значително преди 
2020 г.;

е) да се ратифицират всички ключови 
многостранни споразумения в областта 
на околната среда много преди 2020 г., 
при условие че те не оказват 
съществено въздействие върху 
европейската конкурентоспособност;

Or. fr

Изменение 499
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 100 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да се оцени въздействието върху 
околната среда в световен мащаб от 
потреблението в ЕС на хранителни и 
нехранителни стоки и се разгледат 

ж) да се оцени въздействието върху 
околната среда в световен мащаб от 
потреблението в ЕС на хранителни и 
нехранителни стоки и се разгледат 
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съответни възможни ответни мерки. съответни възможни ответни мерки, 
като се вземат необходимите 
политически мерки за намиране на 
решения във връзка с констатациите 
от тези оценки.

Or. en

Изменение 500
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение І – точка 100 – алинея 2 – буква ж) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да се подкрепи въвеждането и по-
нататъшното развитие на схемите 
за търговия с емисии по целия свят и 
да се създаде възможност за тяхното 
свързване на междурегионално 
равнище.

Or. en

Обосновка

Развитието и свързването на регионални системи от схеми за търговия с емисии ще 
спомогне за смекчаване на последиците от изменението на климата и ще даде тласък 
на иновациите в областта на зелената енергия, като по този начин ще се постигне 
по-голяма стабилност на цените на въглерода, ще се създаде равнопоставеност в 
международен план и ще се подкрепи сътрудничеството в областта на изменението 
на климата в световен мащаб.

Изменение 501
Ерик Банки

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

101. Комисията ще гарантира, че 
изпълнението на програмата се 

101. Следва да се създаде цялостен 
метод за мониторинг с цел 
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наблюдава в контекста на редовния 
процес на мониторинг по стратегията 
„Европа 2020“. Оценка на програмата 
ще бъде извършена преди 2020 г., по-
специално въз основа на доклада на 
ЕАОС за състоянието на околната среда.

проследяване на прогреса в 
изпълнението на деветте 
приоритетни цели, включително 
поетапните цели, както и текущо 
наблюдение през целия период на 
изпълнение на програмата. Освен 
това Комисията ще гарантира, че 
изпълнението на програмата се 
наблюдава също и в контекста на 
редовния процес на мониторинг по 
стратегията „Европа 2020“. Оценка на 
програмата ще бъде извършена преди 
2020 г., по-специално въз основа на 
доклада на ЕАОС за състоянието на 
околната среда.

Or. en

Изменение 502
Маргарете Аукен, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

101. Комисията ще гарантира, че 
изпълнението на програмата се 
наблюдава в контекста на редовния 
процес на мониторинг по стратегията 
„Европа 2020“. Оценка на програмата 
ще бъде извършена преди 2020 г., по-
специално въз основа на доклада на 
ЕАОС за състоянието на околната среда.

101. Комисията ще гарантира, че 
изпълнението на програмата се 
наблюдава в контекста на редовния 
процес на мониторинг по стратегията 
„Европа 2020“. Оценка на програмата 
ще бъде извършена преди 2020 г., по-
специално въз основа на доклада на 
ЕАОС за състоянието на околната среда. 
На всеки две години Комисията ще 
докладва на Парламента относно 
напредъка на Програмата за действие 
за околната среда.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира ефективното изпълнение на настоящата Програма за действие 
за околната среда, докладите за напредъка следва да бъдат представяни пред 
Парламента на всеки две години.
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Изменение 503
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 102

Текст, предложен от Комисията Изменение

102. Показателите, които се използват за 
проследяване на напредъка към 
постигане на приоритетните цели, 
включват тези, използвани от ЕИП за 
мониторинг на състоянието на околната 
среда и за наблюдение на изпълнението 
на съществуващите цели и 
законодателство във връзка с околната 
среда и климата, включително целите 
относно климата, енергетиката и 
биологичното разнообразие, и 
поетапните цели относно ресурсната 
ефективност. В сътрудничество със 
заинтересованите страни в контекста на 
Пътната карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа ще бъдат 
разработени допълнителни показатели 
за измерване на общия напредък към 
ресурсно ефективна европейска 
икономика и общество, както и на 
неговия принос за благоденствие и 
благосъстояние.

102. Показателите, които се използват за 
проследяване на напредъка към 
постигане на приоритетните цели, 
включват тези, използвани от ЕИП за 
мониторинг на състоянието на околната 
среда и за наблюдение на изпълнението 
на съществуващите цели и 
законодателство във връзка с околната 
среда и климата, включително целите 
относно климата, енергетиката и 
биологичното разнообразие, и 
предложените поетапни цели относно 
ресурсната ефективност. В 
сътрудничество със заинтересованите 
страни в контекста на Пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа ще бъдат разработени 
допълнителни показатели за измерване 
на общия напредък към ресурсно 
ефективна европейска икономика и 
общество, както и на неговия принос за 
благоденствието и благосъстоянието.

Or. en


