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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване, от името на Европейския 
съюз, на Споразумение за защита и устойчиво развитие на района на парк 
„Преспа“
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (16581/2010),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 192, 
параграф 1 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (C7-0007/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на Комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2011),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на 
Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-
членки и на Албания и Бившата югославска република Македония.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз има отдавна действащо законодателство, защитаващо неговите 
води, като най-важна е Рамковата директива за водите от 2000 г. (РДВ)1, която определя 
като цел защитата на всички води (реки, езера, подземни и крайбрежни води) и 
предвижда координиране на усилията през административните и политическите 
граници по отношение на общите речни басейни за постигане на тази цел. Съгласно 
РДВ в случаите, когато речните басейни се простират извън територията на Съюза, 
държавите-членки следва да положат усилия за осигуряване на подходяща 
координация със съответните трети държави, които поделят района на речния басейн2.
В случаите, когато координацията приема формата на международно споразумение, 
обхващащо въпроси от областта на компетентност на Съюза, участието на Европейския 
съюз като страна е необходимо.

Речният басейн на Преспанските езера (парк „Преспа“) се поделя между Гърция, 
Бившата югославска република Македония и Албания. Първата от страните е държава-
членка на Европейския съюз, втората е страна кандидатка за членство в ЕС, а третата е 
потенциална страна кандидатка за членство в ЕС. Албания и Бившата югославска 
република Македония също така са сключили с ЕС и споразумения за стабилизиране и 
асоцииране. 

Паркът „Преспа“ представлява природна област, в която биологичното разнообразие и 
геоморфологичната, екологичната и културната значимост са от международна 
величина. Той представлява жизнено важно местообитание за съхраняването на 
многобройни редки и/или ендемични животински и растителни видове, като място за 
гнездене на птици, застрашени в световен мащаб, и като хранилище на значимо 
археологическо и традиционно наследство. По тези причини трите страни:

– с Декларация от 2 февруари 2000 г. обявиха района на парк „Преспа“ за 
трансгранична защитена зона, първата по рода си в Югоизточна Европа;

– с общо изявление на министър-председателите от 27 ноември 2009 г. се 
ангажираха да сътрудничат за интегрираната защита на екосистемата и за 
устойчивото развитие на района на парка „Преспа“, като поставиха конкретна 
рамка от приоритети, инициативи и действия;

– на 2 февруари подписаха Споразумението за защитата и устойчивото 
развитие на района на парка „Преспа“ с участието и на ЕС, което и 
Европейският парламент е приканен да одобри. Европейската комисия участва 
от името на Европейския съюз в преговори за формулиране на текст на 
споразумението въз основа на съответно оправомощаване от Съвета 3 съгласно 
член 175 и член 300, параграф 1 от Договора за ЕО. 

Цел на споразумението е сътрудничеството с цел осигуряване на интегрирана защита 

                                               
1. Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за 

действията на Общността в областта на политиката за водите, OВ L 327 от 22.12.2000 г.
2. Член 3, параграф 5 от Директива 2000/60/ЕО.
3. Решение на Съвета от 27 юни 2006 г. за участие на Европейската общност в преговори, насочени 

към сключването на международни споразумения за речните басейни, с оглед подобряване на 
сътрудничеството по отношение на европейските речни басейни, които са общи за определени 
държави-членки и трети страни.
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на екосистемата и устойчиво развитие на района на парк „Преспа“, включително 
разработването на планове за интегрирано управление на речните басейни съгласно 
международните стандарти и стандартите на Европейския съюз. 
С оглед изпълнението на тази цел, Страните се ангажират да предприемат 
необходимите мерки и прилагат най-добрите налични техники, самостоятелно и в 
сътрудничество на базата на суверенно равенство, териториална цялост, взаимна полза 
и добросъвестност за: 

– управление на водите на Преспанските езера

– предотвратяване, намаляване и контрол на замърсяването на водите в района 

– защита и съхраняване на биологичното разнообразие на областта на базата на 
международното законодателство и законодателството на ЕС, в т. ч. 
Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО,

– предпазване на почвите от ерозия, изтощаване, заразяване и замърсяване;

– разумно използване на природните ресурси и устойчивото развитие 

– предотвратяване на внасянето и отглеждането на чуждоземни животински и 
растителни видове,

– ефективно регулиране на действията, които оказват или може да окажат 
отрицателно въздействие в областта на парка „Преспа“, с оглед да предотвратят 
или сведат до минимум тези последици.

Споразумението ще допринесе за успешното прилагане на рамковата директива на ЕС 
за водите, за опазването на околната среда, за подобряване на жизненото равнище на 
жителите на района, както и за сътрудничеството между трите страни, като 
същевременно укрепи добросъседските връзки между Страните в особено 
чувствителния регион на Балканите.

Развитието на устойчива икономика и екологосъобразна инфраструктура, които по 
своята същност водят до създаване на работни места на местно равнище, създават 
значителни възможности за заетост, като допринасят за стратегията „Европа 2020“. 
Освен това ефективността на ресурсите, устойчивото икономическо развитие и 
опазването на природата могат и следва да вървят ръка за ръка.1

Гарантирането на биоразнообразието и екосистемните услуги ще допринесе значително 
за благоденствието на района. Съгласно проучването за икономическите страни на 
екосистемите и биоразнообразието („The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 
TEEB“)2, загубата  на биоразнообразие става причина за значителни загуби в областта 
на икономиката и благоденствието, докато всеки опит за предотвратяване на тази 
загуба е рентабилен от гледна точка на разходите и е постижим.
Отбелязваме също, че естествената среда е най-ефективният регулатор на климата и 
същевременно най-голямото хранилище на въглероден диоксид, като се има предвид, 
че сухоземните и морските екосистеми поглъщат понастоящем приблизително 
половината от произведените от човека емисии на СО2. Силните и устойчиви
екосистеми са защитен механизъм срещу изменението на климата, защото допринасят 
за смекчаването на последиците му и приспособяването към тях3.
Споразумението съответства също и на новия Стратегически план за защита на 
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биоразнообразието за периода 2011-2020 и перспективата за 2050 г., както е съгласуван 
на неотдавнашната конференция на ООН в Нагоя, Япония, който наред с другото 
предвижда усилия за намаляване на темповете на загуба на естествени местообитания 
наполовина и, където е възможно, премахването на тази загуба и на опасността от 
изчезване на застрашени видове до 2020 г.4

За одобряване на споразумението Съветът трябва, съгласно член 218, параграф 6, буква 
а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, да получи одобрението на 
Европейския парламент.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните изразява 
безрезервно съгласие за одобряване на споразумението за защита и устойчиво развитие 
на района на парка „Преспа“.
                                               
1. Резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно прилагането на 

законодателството на ЕС за опазване на биологичното разнообразие (2009/2108(INI))
2. TEEB Interim Report», май 2008 г.; «TEEB for Policy-Makers», ноември 2009 г.:

http://www.teebweb.org.
3. Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change», World

Bank, 2009· «TEEB Climate Issues Update», септември 2009 г.;  «The Natural Fix? The role of 
ecosystems in climate mitigation», UNEP, юни 2009 г.

4 Десета среща на Конференцията на страните (COP 10) по Конвенцията за биологичното 
разнообразие, Нагоя, Япония, 18-29 октомври 2010 г.


