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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението 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“
(COM(2012)0710 – C7-0392 – 2012/0337(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0710),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 3 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0392/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
…1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от …2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ С, …
2 ОВ С, …
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Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В резолюцията на Европейския 
парламент от 20 април 2012 г. 
относно прегледа на Шестата 
програма за действие за околната 
среда и определяне на приоритетите 
за Седмата програма за действие за 
околната среда, озаглавена „По-добра 
околна среда за по-добър живот” бяха 
изтъкнати три приоритета, върху 
които да се основава новата 
програма: прилагане и засилване, 
интеграция и международно 
измерение.

Or. fr

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) В доклада на Европейската 
агенция за околната среда (EАОС) за 
състоянието и перспективите за 
околната среда за 2010 г. (SOER 2010) 
се отбелязва, че в областта на 
околната среда продължават да 
съществуват сериозни 
предизвикателства, които биха 
имали значителни последици, ако не 
бъдат предприети никакви действия 
за справянето с тях.

Or. fr
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Съюзът си е поставил цел да 
бъде спряна загубата на глобалното 
горско покритие най-късно до 2030 г. и 
да бъде намалено общото 
обезлесяване на тропическите гори до 
2020 г. с поне 50% в сравнение с 
нивата от 2008 г.1

_______________
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1 2912-та сесия на Съвета по околна 
среда, 4.12.2008 г.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) Загубата на биологично 
разнообразие и деградацията на 
екосистемите в ЕС имат важни 
последствия за околната среда и за 
човешкото благосъстояние, а също 
така струват скъпо на обществото като 
цяло — особено за икономическите 
субекти от сектори, които са пряко 
зависими от екосистемните услуги. 
Заплахите, които тегнат върху 
биологичното разнообразие, са също 
така залог за отговорността на 
Съюза спрямо най-отдалечените 
региони и отвъдморските страни и 
територии, които са „горещи точки” 
на биологичното разнообразие1, както 
и спрямо останалия свят, когато 
става дума за европейския екологичен 
отпечатък извън границите на 
Съюза. 
_______________
1 „Горещите точки” са географски 
райони, където биологичното 
разнообразие е застрашено. В най-
отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии 
са съсредоточени 70% от 
европейското биологично 
разнообразие и повече ендемични 
видове отколкото на целия 
европейски континент.

Or. fr
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Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) опазване, съхранение, увеличаване и 
оползотворяване на природния капитал 
на Съюза;

Or. fr

Обосновка

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 :  "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte.

Изменение 7

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съюзът и неговите държави членки са 
отговорни за гарантиране на 
изпълнението на приоритетните цели, 
определени в настоящата програма. Те 
прилагат съгласуван подход за 
преодоляване на установените 
предизвикателства. Действията се 
предприемат при надлежно 
съобразяване с принципа на 
субсидиарност и се осъществяват на 
равнището, което е най-подходящо за 
постигане на приоритетните цели и 
свързаните с тях резултати, определени 
в настоящата програма.

1. Съюзът и неговите държави членки са 
отговорни за гарантиране на 
изпълнението на приоритетните цели, 
определени в настоящата програма. Те 
прилагат съгласуван подход за 
преодоляване на установените 
предизвикателства. Действията се 
предприемат при надлежно 
съобразяване с принципите на 
предоставената компетентност, на 
субсидиарност и на 
пропорционалност и се осъществяват 
на равнището, което е най-подходящо за 
постигане на приоритетните цели и 
свързаните с тях резултати, определени 
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в настоящата програма.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

деградация и изчерпването на 
природния капитал пораждат рискове за 
необратими промени, които биха могли 
да застрашат двувековното повишаване 
на стандарта на живот и да доведат до 
значителни разходи.

Or. fr

Изменение 9

Предложение за решение
Приложение – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение – параграф 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

усилия, целта съгласно РДВ до 2015 г. 
да се постигне „добро екологично 
състояние“ вероятно ще бъде изпълнено 
само за около 53 % от повърхностните 
водни обекти в ЕС. Целта за „добро 
екологично състояние“ към 2020 г. 
съгласно Рамковата директива за морска 
стратегия също остава подложена на 
значителен натиск, наред с другото 
поради продължаващите 
антропогенни заплахи като
прекомерен улов, замърсявания (в т.ч. 
подводно шумово замърсяване) и 
наличието на отпадъци в морските 
води, съчетани с ефектите от 
затоплянето на климата (окисляване 
на океаните). И докато политиките на 
ЕС по отношение на емисиите в 
атмосферата и на промишлените емисии 
спомогнаха за намаляването на много 
форми на замърсяване, екосистемите 
продължават да страдат от прекомерни 
азотни емисии и от озоновото 
замърсяване, дължащи се на емисии от 
транспорта, интензивното земеделие и 
производството на електроенергия. 

Or. fr

Изменение 11

Предложение за решение
Приложение – параграф 18 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18а. По отношение на 
селскостопанския отрасъл 
потенциалът за намаляване на 
емисиите на парникови газове е много 
голям и очевидно недостатъчно 
използван. Промяната на 
селскостопанските практики за 
намаляване на въздействието на 
отрасъла върху изменението на 
климата изисква фаза на 
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информиране и на запознаване с 
тематиката, както и икономическо 
подпомагане за промяната. 
Инструментите са налице, но 
тяхното прилагане се сблъсква с 
пречки от информационно и 
методологично естество, които 
следва да бъдат превъзмогнати.

Or. fr

Изменение 12

Предложение за решение
Приложение – параграф 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18б. Освен това, секторът на 
земеползването, промените в 
земеползването и горското 
стопанство, който включва по-
специално дейностите по 
управлението на земеделските земи, 
се характеризира с това, че е 
единственият отрасъл въглероден 
поглътител чрез своя капацитет за 
съхранение. Приемането на 
хармонизирана законодателна рамка 
на европейско равнище, в която се 
определят приложимите за отрасъла 
счетоводни правила, съобразени с 
приетите в тази област решения в 
рамките на Рамкова конвенция на 
ООН по изменение на климата 
(РКООНИК), е първият етап по пътя 
на включването ѝ в ангажиментите, 
поети от Съюза в областта на 
борбата с изменението на климата.

Or. fr
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Изменение 13

Предложение за решение
Приложение – параграф 18 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18в. Екологизирането на ОСП ще 
позволи да се увеличи капацитета за 
съхранение на земеделските земи и, в 
по-общ план, да се постигнат 
екологичните цели като опазването 
на биологичното разнообразие и 
подобряването на качеството на 
водата и почвите.

Or. fr

Изменение 14

Предложение за решение
Приложение – параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. Поради това за опазване, 
съхраняване и увеличаване на 
природния капитал на ЕС е необходимо 
също така проблемите да се решават 
при техния източник — наред с другото 
чрез по-добра интеграция на целите 
относно природния капитал в други 
политики, което ще осигури 
съгласуваност на политиките и 
съпътстващи ползи. 
Екологосъобразните елементи, 
определени в предложенията на 
Комисията за реформи, особено в 
политиките на ЕС в областта на 
селското стопанство и рибарството, 
както и в политиката на сближаване, 
подкрепени от предложения за 
екологизирането на бюджета на ЕС по 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2014—2020 г. са 
предназначени да спомогнат за 

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

постигането на посочените цели. 
Екологизирането на ОСП също така ще 
способства за прилагането на 
благоприятни за околната среда 
земеделски практики на 
разнообразяване на културите, опазване 
на постоянните поляни и пасища, 
агролесовъдство, установяване и 
поддържане на ценни от екологична 
гледна точка участъци от обработваема 
земя и гори. 

Or. fr

Обосновка

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens.

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение – параграф 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

20. По отношение на морската среда 
Съюзът носи основна отговорност, 
по-специално поради факта, че 
благодарение на отвъдморските си 
територии той разполага с най-
обширните морски площи в света.
Макар морският сектор да предлага 
икономически възможности — от 
риболов, корабоплаване и аквакултури 



PE506.123v01-00 16/64 PR\928464BG.doc

BG

устойчивото управление на морските и 
крайбрежните екосистеми.

до суровини, енергия от разположени в 
морето инсталации и морски 
биотехнологии, са необходими грижи, 
за да се гарантира, че възползването от 
тях е съвместимо с опазването и 
устойчивото управление на морските и 
крайбрежните екосистеми. Морската 
среда страда също така от хронично 
забавяне по отношение на 
опазването, тъй като екологичната 
мрежа „Натура 2000” за моретата, 
която трябваше да бъде 
финализирана през 20121 все още не е 
нито последователна от екологична 
гледна точка, нито оперативна. 
Положените от държавите членки 
усилия по отношение на 
разширяването на екологичната 
мрежа „Натура 2000” за моретата 
въз основа на съществуващите научни 
знания и прилагането на програмите 
за придобиване на научни знания в 
крайбрежни райони за финализиране 
на мрежата са последователни, но 
трябва да бъдат продължени. 
Ефикасността на управлението на 
морските територии трябва да се 
подобри, по-специално в Средиземно 
море.
_______________
1 COM(2006)0216, 22.5.2006 г.

Or. fr

Изменение 16

Предложение за решение
Приложение – параграф 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

23. За намаляване на най-важните 
форми на антропогенно въздействие 
върху земята, почвата и другите 
екосистеми в Европа ще бъдат 

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

предприети действия, за да се 
гарантира, че свързаните със 
земеползването решения на всички 
съответни равнища надлежно са 
съобразени с екологичните, както и със 
социалните и икономическите 
въздействия. В заключителния документ 
от срещата на върха „Рио + 20“ се 
призовава „да се търси нулева 
деградация на земите в световен 
мащаб“. Съюзът и държавите членки 
следва да обмислят по спешност как 
най-добре да изпълнят такъв 
ангажимент в рамките на своите 
съответни правомощия. При спазване 
на принципа на субсидиарност и 
предвид множеството избрани на 
национално равнище възможности за 
опазване на почвите, държавите 
членки се приканват да определят, в 
определената от тематичната 
стратегия за опазване на почвите 
рамка, целеви национални стратегии 
за опазване на почвите и методология 
за оценка та опасностите с оглед 
определянето на приоритетните 
замърсени райони. Трябва също така 
да се насърчава споделянето на 
познания и опит между държавите 
членки. Ще бъдат определени 
специфични цели и за устойчиво 
използване на земята и почвата.

Or. fr

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

26. С цел опазване, съхранение и
увеличаване на природния капитал на 
ЕС с програмата се гарантира, че не по-
късно от 2020 г.:

26. С цел опазване, съхранение,
увеличаване и оползотворяване на 
природния капитал на ЕС с програмата 
се гарантира, че не по-късно от 2020 г.:
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Or. fr

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) е спрян процесът на загуба на 
биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемните услуги, а 
екосистемите и техните услуги са 
запазени и подобрени;

a) е спрян процесът на загуба на 
биологично разнообразие и влошаване 
на екосистемните услуги, а 
екосистемите и техните услуги са 
запазени, подобрени и възстановени в 
рамките на възможното; 

Or. fr

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) горите и услугите, които те 
предоставят, са защитени и управлявани 
по устойчив начин и е подобрена 
тяхната устойчивост към изменението 
на климата, пожарите, бурите и 
нашествията на вредители; 

Or. fr

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) гражданите на Съюза са 
действащи лица в областта на 
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опазването, съхранението, 
подобряването и оползотворяването 
на природния капитал.

Or. fr

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се увеличат усилията, за да се 
гарантира наред с другото, че не по-
късно от 2020 г. рибните запаси ще 
бъдат в добро състояние, като от 2015 г. 
се премине изцяло към риболов на или 
под равнището на максимален устойчив 
улов и се определи обща за ЕС 
количествена цел за намаляване на 
отпадъците в морските води;

в) да се увеличат усилията, за да се 
гарантира наред с другото, че не по-
късно от 2020 г. рибните запаси ще 
бъдат в добро състояние, като от 2015 г. 
се премине изцяло към риболов на или 
под равнището на максимален устойчив 
улов, да се води борба срещу 
замърсяването и да се определи обща 
за ЕС количествена цел за намаляване 
на отпадъците в морските води, а също 
така и да се финализира мрежата на 
защитените от Съюза морски 
области;

Or. fr

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) да се разработи и приложи нова 
стратегия на ЕС за горите, която е 
съобразена с множеството нужди на 
горите и ползите от тях, и допринася за 
по-стратегически подход към 
опазването и подобряването на горите, 
като се съвместяват изискванията за 
устойчивост и 
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конкурентоспособност на 
европейското горско стопанство;

Or. fr

Изменение 23

Предложение за решение
Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) подобряване на комуникацията 
на Съюза спрямо гражданите във 
връзка с неговата политика в 
областта на околната среда, 
подобряване на образованието в 
областта на опазването на околната 
среда в образователните системи на 
държавите членки и подпомагане на 
гражданските дейности. 

Or. fr

Изменение 24

Предложение за решение
Приложение – параграф -27 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 27. Стратегията „Европа 2020” има 
за цел насърчаването на устойчивия 
растеж като се дава предимство на 
икономика с ниски въглеродни емисии, 
използваща по-ефикасно ресурсите и 
по-конкурентоспособна, посредством 
две водещи инициативи, които 
съвместяват екологичните 
стремежи и целите на 
индустриалната политика: „Европа 
за ефективно използване на 
ресурсите“ и „Индустриална 
политика за ерата на 
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глобализацията“1. 
_______________
1 COM(2010)0614, 28.10.2010 г.

Or. fr

Изменение 25

Предложение за решение
Приложение – параграф 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ по 
стратегията „Европа 2020“ има за 
цел да се подкрепи преминаването към 
икономика, която използва по 
ефективен начин всички ресурси, 
премахва изцяло зависимостта на 
икономическия растеж от използването 
на ресурси и енергия, както и 
въздействието му върху околната среда, 
намалява емисиите на парникови газове, 
повишава конкурентоспособността чрез 
ефективност и иновации, и спомага за 
по-голяма енергийна сигурност. 
Пътната карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа и Пътната карта 
за постигане на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност са основни градивни 
елементи на инициативата, като 
очертават рамката за бъдещи действия 
за осъществяване на тези цели.

27. Водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ 
има за цел да се подкрепи 
преминаването към икономика, която 
използва по ефективен начин всички 
ресурси, премахва изцяло зависимостта 
на икономическия растеж от 
използването на ресурси и енергия, 
както и въздействието му върху 
околната среда, намалява емисиите на 
парникови газове, повишава 
конкурентоспособността чрез 
ефективност и иновации, и спомага за 
по-голяма енергийна сигурност. 
Пътната карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа и Пътната карта 
за постигане на конкурентоспособна 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност са основни градивни 
елементи на инициативата, като 
очертават рамката за бъдещи действия 
за осъществяване на тези цели.

Or. fr
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Изменение 26

Предложение за решение
Приложение – параграф 27 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27а. Водещата инициатива 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“ има за цел 
развитието на индустриална 
политика, която подпомага 
предприятията, и по-специално МСП, 
да осъществят прехода към 
икономика с ниски въглеродни емисии, 
както и да засилят своята 
конкурентоспособност. За тази цел 
Съюзът трябва да стимулира 
иновациите и индустриалното 
развитие чрез интелигентно 
законодателство1 в областта на 
околната среда, основаващо се на 
оценката на въздействието, 
оценката на съществуващите 
политики („проверка за пригодност”) 
и разглеждане на въздействието 
върху конкурентоспособността2.
_______________
1 COM (2012)0746, 12.12.2012 г. 
„Регулаторна пригодност на ЕС“.
2 SEC (2012)0091, 27.1.2012 г. 
„Оперативни насоки за оценяване на 
въздействието върху отрасловата 
конкурентоспособност в рамките на 
системата на Комисията за оценка 
на въздействието“.

Or. fr
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Изменение 27

Предложение за решение
Приложение – параграф 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

29. Изпълнението на това основно 
изискване за справяне с екологичното 
предизвикателство ще донесе и 
значителни социално-икономически 
ползи. Потенциалният ръст на заетостта, 
предизвикан от преминаването към 
нисковъглеродна икономика с 
ефективно използване на ресурсите, е от 
ключово значение за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на заетостта. Заетостта в 
сектора на екологичните технологии и 
сектора на услугите в ЕС нараства с 
около 3 % годишно през последните 
години. Стойността на световния пазар 
за екологичната индустрия се оценява 
на минимум един трилион евро и се 
предвижда почти да се удвои през 
следващите 10 години. Европейските 
дружества вече са водещи в света по 
отношение на рециклирането и 
енергийната ефективност и следва, 
подкрепени от Плана за действие за 
екологични иновации, да бъдат 
насърчени да се възползват от този ръст 
на търсенето в световен мащаб. 
Например само от европейския сектор 
за енергия от възобновяеми източници 
се очаква да генерира повече от 400 000 
нови работни места до 2020 година

29. Изпълнението на това основно 
изискване за справяне с екологичното 
предизвикателство ще донесе и 
значителни социално-икономически 
ползи и лостът на политиката в 
областта на околната среда трябва 
да бъде мобилизиран в полза на 
конкурентоспособността на 
предприятията и възстановяването 
на промишлеността на Съюза. 
Потенциалният ръст на заетостта, 
предизвикан от преминаването към 
нисковъглеродна икономика с 
ефективно използване на ресурсите, е от 
ключово значение за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на заетостта. Заетостта в 
сектора на екологичните технологии и 
сектора на услугите в ЕС нараства с 
около 3 % годишно през последните 
години. Стойността на световния пазар 
за екологичната индустрия се оценява 
на минимум един трилион евро и се 
предвижда почти да се удвои през 
следващите 10 години. Европейските 
дружества вече са водещи в света по 
отношение на рециклирането и 
енергийната ефективност и следва, 
подкрепени от Плана за действие за 
екологични иновации, да бъдат 
насърчени да се възползват от този ръст 
на търсенето в световен мащаб. 
Например само от европейския сектор 
за енергия от възобновяеми източници 
се очаква да генерира повече от 400 000 
нови работни места до 2020 година 

Or. fr
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Изменение 28

Предложение за решение
Приложение – параграф 29 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29а. За да се постигне тази цел 
Съюзът трябва да създаде и съхрани 
необходимите условия за развитието 
на екологичните отрасли, в частност 
като им се осигури устойчиво 
снабдяване със суровини1.
_______________
1 COM(2011)0025, 2.2.2011 г. „Справяне 
с предизвикателствата на пазарите 
на основни стоки и по отношение на 
суровините“.

Or. fr

Изменение 29

Предложение за решение
Приложение – параграф 29 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29б. Освен това „партньорството за 
една по-силна европейска 
промишленост“ ще позволи да се 
ускорят инвестициите и иновациите 
в шест водещи пазара, свързани с 
екологичната икономика: 
усъвършенствани технологии за 
чисто производство, главни базови 
технологии, биопродукти, устойчиви 
строителство и суровини, екологично 
чисти превозни и плавателни 
средства и интелигентни мрежи1.
_______________
1 COM(2012)0582, 10.10.2012 г. „По-
силна европейска промишленост за 
растеж и икономическо 
възстановяване: актуализиране на 
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съобщението относно промишлената 
политика“.

Or. fr

Изменение 30

Предложение за решение
Приложение – параграф 29 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29в. Освен това новата политическа 
рамка за туризма в Съюза ще позволи 
развитието на устойчив туризъм, 
който ще увеличи 
конкурентоспособността и 
потенциала за растеж в отрасъла1.
_______________
1 COM(2010)0352,30.6.2010 г. „Европа 
— водеща световна туристическа 
дестинация — нова политическа 
рамка за европейския туризъм“.

Or. fr

Изменение 31

Предложение за решение
Приложение – параграф 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

газове с 20 % спрямо равнището от 1990 
г., за постигането на целта за 
повишаване с 20 % на енергийната 
ефективност ще са необходими бързо 
много повече подобрения. От новата 
директива за енергийната ефективност 
се очаква значителен принос в това 
отношение. Това е важно и с оглед на 
все още растящото търсене на енергия.  
Енергийната ефективност трябва 
също така да бъде придружена от 
ефективно използване на ресурсите. 
Особено важно е да се вземе предвид  
продължаващият дебат относно 
конфликта между земеползването за 
производство на храни и 
земеползването за производство на
биогорива. Освен това е от 
съществено значение да се гарантира, 
че ресурсите от дърво, включително 
биомасата за енергийни цели, се 
управляват по устойчив начин и се 
използват възможно най-ефективно, 
като се вземат предвид характерните 
особености и стопанското развитие 
на различните употреби на тези 
ресурси. 

Or. fr

Изменение 32

Предложение за решение
Приложение – параграф 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

33. Ще бъдат взети и мерки за по-
нататъшно подобряване на 
екологичните характеристики на 
стоките и услугите на пазара в ЕС през 
целия им жизнен цикъл посредством 
мерки за увеличаване предлагането на 
екологично устойчиви продукти и 
стимулиране на значителна промяна в 
търсенето на такива продукти от страна 

33. Ще бъдат взети и мерки за по-
нататъшно подобряване на 
екологичните характеристики на 
стоките и услугите на пазара в ЕС през 
целия им жизнен цикъл посредством 
мерки за увеличаване предлагането на 
екологично устойчиви продукти и 
стимулиране на значителна промяна в 
търсенето на такива продукти от страна 
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на потребителите. Това ще бъде 
постигнато, като се използва 
балансирана комбинация от стимули за 
потребителите и предприятията, 
включително малки и средни 
предприятия, пазарни инструменти и 
нормативни актове, за да се намали 
въздействието от техните дейности и 
продукти върху околната среда. 
Действащото законодателство относно 
продуктите, като например директивите 
за екопроектирането и за енергийния 
етикет, както и регламентът относно 
екомаркировката, ще бъде преработено 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл, като по този начин ще 
се осигури по-съгласувана рамка за 
устойчиво производство и потребление 
в ЕС2.

на потребителите. Това ще бъде 
постигнато, като се използва 
балансирана комбинация от стимули за 
потребителите и предприятията, 
пазарни инструменти и нормативни 
актове, за да се намали въздействието от 
техните дейности и продукти върху 
околната среда. В този контекст 
трябва да бъде въведена благоприятна 
рамка на европейско и национално 
равнище, за да се позволи на МСП, 
които представляват по-голямата 
част от предприятията в Съюза, да 
подобрят екологичните си 
характеристики1.  Наред с другото 
тази рамка трябва да предвижда 
кампании за повишаване на 
осведомеността и програми за 
техническа/финансова подкрепа, 
предназначени конкретно за МСП.
Действащото законодателство относно 
продуктите, като например директивите 
за екопроектирането и за енергийния 
етикет, както и регламентът относно 
екомаркировката, ще бъде преработено 
с оглед да се стигне до опростено, 
унифицирано и пълно екологично 
етикетиране, да се оптимизират 
опаковките, да се  подобрят 
екологичните характеристики и 
ресурсната ефективност на продуктите 
през целия им жизнен цикъл, като по 
този начин ще се осигури по-
съгласувана рамка за устойчиво 
производство и потребление в ЕС и 
предприятията и гражданите да 
станат по-отговорни. Следва да се 
търси хармонизиран европейски 
метод за изчисляване на екологичния 
отпечатък на продуктите.
_______________
1 В съответствие с деветия принцип 
от „Small Business Act“ за Европа: „Да 
се създаде възможност за МСП да 
превърнат предизвикателствата на 
околната среда във възможности“ 
COM(2008)0394 от 19.6.2008 г.
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Изменение 33

Предложение за решение
Приложение – параграф 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

35. С оглед да се определи рамка за 
действие за подобряване на 
ефективността на ресурсите по аспекти, 
различни от емисиите на парникови 
газове и енергията, ще бъдат поставени 
специфични цели за намаляване на 
общото въздействие на потреблението 
върху околната среда, по-специално в 
секторите на храните, жилищата и 
мобилността. Взети заедно, те 
причиняват почти 80 % от 
въздействията на потреблението върху 
околната среда . В заключителния 
документ от „Рио + 20“ се признава 
необходимостта значително да се 
намалят загубите на храни след 
прибиране на реколтата, както и други 
загуби и изхвърлянето на храни по 
цялата верига на предлагането на храни. 
Впрочем, ще бъде задължително да се 
оцени и ограничи въздействието върху 
околната среда на европейското 
потребление на продукти и суровини, 
които могат да допринесат за 
обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите извън Съюза с 
цел постигане на целите в областта 
на климата1. 
_______________
1По-точно става въпрос за 
потребление на вносни храни и 
нехранителни продукти като месо, 
соя, палмово масло или метална руда, 
които не спазват изискването за 
устойчивост. Вж. COM (2008)0645 от 
17.10.2008 г.  Справяне с 
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предизвикателствата, свързани с 
обезлесяването и деградацията на 
горите, за разрешаване на проблема с 
промяната в климата и загубата на 
биологичното разнообразие“. 

Or. fr

Изменение 34

Предложение за решение
Приложение – параграф 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното 
прилагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците в целия ЕС въз 
основа на стриктно прилагане на
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци.
Необходими са допълнителни усилия 
за: да се намали генерирането на 
отпадъци на глава от населението в 
абсолютни стойности, да се ограничи 
оползотворяването на енергията до 
материали, които не подлежат на
рециклиране, постепенно да се
премахне депонирането, да се осигури 
висококачествено рециклиране и да се 
развият пазари за вторични суровини.  
Опасните отпадъци ще трябва да се 
управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това следва в целия ЕС 
да се прилагат много по-систематично 
пазарни инструменти, в които се 
отдава приоритет на 
предотвратяването, рециклирането и 
повторното използване. Следва да 

38. За превръщането на отпадъците в 
ресурси, както се призовава в Пътната 
карта за ефективно използване на 
ресурсите, се изисква пълното и 
хармонизирано прилагане на 
законодателството на ЕС  в областта на 
отпадъците в целия ЕС в съгласие с
йерархията на отпадъците и обхващане 
на различните видове отпадъци.
Необходими са допълнителни усилия, 
например в областта на 
предотвратяването (по-специално 
разхищаване на храни), за да се намали 
генерирането на отпадъци спрямо БНП, 
постепенно отклоняване на
отпадъци, които могат да се
рециклират и компостират, от 
обезвреждане към рециклиране и 
оползотворяване, с подходящо 
планиране за разработване на 
алтернативни инфраструктури за 
рециклиране и оползотворяване, да се 
осигури висококачествено рециклиране 
и да се развият пазари за вторични 
суровини. Опасните отпадъци ще трябва 
да се управляват така, че да се сведат до 
минимум значителните неблагоприятни 
последици за здравето на човека и за 
околната среда, както беше договорено 
на срещата на върха „Рио + 20“. За 
постигането на това, след като бъдат 
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бъдат премахнати пречките пред 
рециклирането на вътрешния пазар 
на ЕС, и да се преразгледат 
съществуващите специфични цели за 
предотвратяване, повторно 
използване, рециклиране, 
възстановяване и отклоняване от 
депониране, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, 
характеризираща се с каскадно 
използване на ресурсите и близко до 
нулата количество на остатъчните 
отпадъци.

подложени на анализ на 
въздействието и анализ на разходите 
и ползите, трябва в целия ЕС да се 
прилагат много по-систематично
подходящо съчетание от 
инструменти, съдържащи 
икономически стимули, пазарни 
инструменти, регламентиране и 
планиране на инфраструктурите за 
управление на отпадъците с цел да се 
отдаде приоритет на 
предотвратяването, рециклирането и 
повторното използване.  Следва да се 
обърне особено внимание на най-слабо 
развитите в тази област държави 
членки с цел подобряване на 
показателите им, както и 
прилагането на достиженията на 
правото на Съюза в областта на 
отпадъците. Трябва да бъдат 
премахнати пречките пред 
рециклирането на вътрешния пазар 
на Съюза и да се преразгледат 
съществуващите специфични цели за 
предотвратяване, повторно 
използване, рециклиране, 
оползотворяване и намаляване на 
депонирането, за да се премине към 
„кръгова“ икономика, 
характеризираща се с каскадно 
използване на ресурсите и почти 
пълно премахване на общите 
остатъчни отпадъци. 

Or. fr

Обосновка

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.
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Изменение 35

Предложение за решение
Приложение – параграф 41 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс, генерираните 
отпадъци на глава от населението ще 
спаднат в абсолютно изражение, ще 
се оползотворява енергията само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, и на практика ще се 
премахне депонирането на отпадъци 
от материали, които могат да се 
рециклират и компостират;

г) отпадъците ще се управляват 
безопасно като ресурс и с оглед 
предотвратяване на щетите върху 
околната среда и здравето
генерираните отпадъци спрямо БНП ще 
бъдат намалени, отпадъците, които 
могат да се рециклират и компостират, 
ще бъдат постепенно отклонени от 
обезвреждане към рециклиране и 
оползотворяване;

Or. fr

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се установи по-съгласувана рамка 
за устойчиво производство и 
потребление; да се преразгледа 
законодателството относно продуктите 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл; да се поставят цели за 
намаляване на общото въздействие от 
потреблението;

г) да се установи по-съгласувана правна 
рамка за устойчиво производство и 
потребление; да се преразгледа 
законодателството относно продуктите 
с оглед да се подобрят екологичните 
характеристики и ресурсната 
ефективност на продуктите през целия 
им жизнен цикъл; да се поставят цели за 
намаляване на общото въздействие от 
потреблението; да се провежда борба 
срещу разхищаването на храни; 
широко прилагане на екологичното 
етикетиране на продуктите. 

Or. fr
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Изменение 37

Предложение за решение
Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да се вземе предвид развитието на 
пазара на труда и да се разработят 
програми за обучение в областта на 
професии, свързани с екологичната 
икономика; 

Or. fr

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, че депонирането 
действително е премахнато, 
енергията се оползотворява само от 
материали, които не подлежат на 
рециклиране, рециклираните отпадъци 
се използват като основен и надежден 
източник на суровини за ЕС, опасните 
отпадъци се управляват безопасно и 
генерирането им е намалено, 
незаконните превози на отпадъци са 
ликвидирани и пречките на вътрешния 
пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати;

д) изцяло да се приложи 
законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците. Това ще включва прилагане 
на йерархията на отпадъците в 
съответствие с рамковата директива 
относно отпадъците, въз основа на 
подход за жизнения цикъл, и 
ефективното използване на пазарни 
инструменти и мерки, за да се 
гарантира, отпадъците, които могат 
да се рециклират и компостират, ще 
бъдат постепенно отклонени от 
обезвреждане към рециклиране и 
оползотворяване, рециклираните 
отпадъци се използват като основен и 
надежден източник на суровини за ЕС, 
опасните отпадъци се управляват 
безопасно и генерирането им е 
намалено, незаконните превози на 
отпадъци са ликвидирани и пречките на 
вътрешния пазар пред дейности по 
екологосъобразното рециклиране в ЕС 
са премахнати. На гражданите следва 
да бъде предоставена специфична 
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комуникация, за да се укрепят на 
национално и местно равнище 
кампаниите, целящи да ги 
информират по ясен и прост  начин 
относно предотвратяването и 
управлението на отпадъците, да се 
повиши осведомеността им и те да 
станат по-отговорни с оглед да се 
намали замърсяването и да се води 
борба срещу  липсата на гражданска 
добродетел по отношение на 
околната среда, да станат правилата 
за разделяне и събиране на 
домакинските отпадъци по-
разбираеми и по-добре адаптирани 
към нуждите на потребителите, 
както и последните да бъдат 
насърчавани да събират разделно 
отпадъците. 

Or. fr

Изменение 39

Предложение за решение
Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да се подготви и приложи план за 
действие на Съюза за оценяване и 
ограничаване на въздействието на 
европейското потребление на 
продукти и суровини, които могат да 
допринесат за обезлесяването и 
влошаването на състоянието на 
горите извън Съюза.

Or. fr
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Изменение 40

Предложение за решение
Приложение – параграф 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

51. Освен това мерките за повишаване 
на екологичната и климатичната 
устойчивост, като например 
възстановяване на екосистеми и 
екологична инфраструктура, могат да 
доведат до значителни социално-
икономически ползи, включително за 
общественото здравеопазване. 
Полезните взаимодействия и 
възможността за компромиси между 
цели във връзка с климата и други 
екологични цели, като например 
относно качеството на въздуха, трябва 
да бъдат управлявани по задоволителен 
начин. Например смяната на горивото в 
отговор на съображения във връзка с 
климата или сигурността на доставките 
би могла да доведе до значително 
увеличение на праховите частици и на 
опасните емисии.

51. Освен това мерките за повишаване 
на екологичната и климатичната 
устойчивост, като например 
възстановяване на екосистеми и 
екологична и „синя“ инфраструктура, 
могат да доведат до значителни 
социално-икономически ползи, 
включително за общественото 
здравеопазване. Полезните 
взаимодействия и възможността за 
компромиси между цели във връзка с 
климата и други екологични цели, като 
например относно качеството на 
въздуха, трябва да бъдат управлявани по 
задоволителен начин. Например смяната 
на горивото в отговор на съображения 
във връзка с климата или сигурността на 
доставките би могла да доведе до 
значително увеличение на праховите 
частици и на опасните емисии.

Or. fr

Обосновка

Понятието екологична и „синя“ инфраструктура означава мрежа, образувана от 
земна и водна екологична непрекъснатост. То представлява инструмент за устойчиво 
териториално устройство и допринася за благоприятен природозащитен статус на 
естествените местообитания и на видовете и за добро екологично състояние на 
водните маси.  Това понятие за екологична мрежа се повтаря в целите за 
биологичното разнообразие от Аичи за периода 2011-2020 г. (цел № 11). 

Изменение 41

Предложение за решение
Приложение – параграф 52 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) качеството на въздуха в ЕС a) качеството на въздуха – външен и 
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значително ще се подобри; вътрешен – в ЕС значително ще се 
подобри в съответствие с равнищата, 
препоръчани от Световната здравна 
организация;

Or. fr

Изменение 42

Предложение за решение
Приложение – параграф 52 – алинея 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ще се продължи прилагането на 
REACH при спазване на логиката за 
стабилност и предвидимост, като 
същевременно се намалява 
административната и финансовата 
тежест за ПМС с цел гарантиране на 
високо равнище на защита на 
здравето на човека и околната среда, 
свободното движение на химическите 
вещества на вътрешния пазар и 
подобряването на 
конкурентоспособността и 
иновациите на европейските 
предприятия1; 
_____________
1 Общ доклад относно REACH от 
5.2.2013 г. в съответствие с член 117, 
параграф 4 от Регламент (ЕО) 
№1907/2006 (Регламент REACH) и 
член 46, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) №1272/2008 (Регламент КЕО), 
както и преразглеждане на някои 
елементи от Регламент REACH в 
съответствие с член75, параграф 2 и 
член 138, параграфи 2, 3 и 6 от него.

Or. fr
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Изменение 43

Предложение за решение
Приложение – параграф 52 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) въз основа на задълбочени знания за 
експозицията на химикали и за 
токсичността им да се разработи
стратегия на ЕС за нетоксична
околна среда, спомагаща за иновации с 
техни устойчиви заместители;

г) въз основа на задълбочени знания за 
експозицията на химикали и за 
токсичността им, получени чрез 
използване на алтернативни на 
опитите с животни методи, 
централизирани от Европейската 
агенция по химикалите, да се
продължи изпълнението на 
стратегия на Съюза за чиста, 
безопасна и здравословна околна среда 
в съответствие с целта, договорена 
по време на световната среща на 
високо равнище относно устойчивото 
развитие през 2002 г. и потвърдена на 
Конференцията Рио+20, спомагаща за 
иновации с техни безопасни устойчиви 
заместители.

Or. fr

Изменение 44

Предложение за решение
Приложение – параграф 52 – алинея 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да се стандартизират на 
равнището на Съюза протоколите за 
научни изследвания и критериите за 
оценяване, свързани с 
биомониторинга на околната среда и 
на населението с цел оптимизиране 
на използването на този инструмент 
в рамките на общото оценяване на 
околната среда и на здравословното 
състояние на гражданите на Съюза; 

Or. fr
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Изменение 45

Предложение за решение
Приложение – параграф 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

54. Действителното прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда осигурява три ползи: 
предоставят се равнопоставени условия 
на конкуренция за икономическите 
субекти, които извършват дейност на 
единния пазар, стимулират се 
иновациите и се подпомагат със 
стартови предимства европейски 
дружества в много сектори. От друга 
страна, неуспехът да се прилага 
законодателството води до големи 
разходи, оценени грубо на около 50 
милиарда евро годишно, включително 
разходите по дела за нарушения. Само 
през 2009 г. имаше 451 дела за 
нарушения, свързани със 
законодателството на ЕС в областта 
на околната среда. Комисията също 
така получава многобройни жалби 
пряко от граждани на ЕС, на много от 
които би могло да се отговори по-добре 
на национално или на местно равнище. 

54. Действителното прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда осигурява три ползи: 
предоставят се равнопоставени условия 
на конкуренция за икономическите 
субекти, които извършват дейност на 
единния пазар, стимулират се 
иновациите и се подпомагат със 
стартови предимства европейски 
дружества в много сектори. От друга 
страна, неуспехът да се прилага 
законодателството води до големи 
разходи, оценени грубо на около 50 
милиарда евро годишно, включително 
разходите по дела за нарушения. През 
2011 г. околната среда беше сферата, 
в която бяха констатирани най-
много нарушения на правото на Съюза 
в ЕС (299), което представлява 17 % 
от общия брой на нарушенията, и са 
започнати нови 114 производства за 
установяване на неизпълнение на 
задълженията в тази област.
Комисията също така получава 
многобройни жалби пряко от граждани 
на ЕС, на много от които би могло да се 
отговори по-добре на национално или 
на местно равнище. 

Or. fr

Обосновка

Цифрите са от Двадесет и деветия годишен доклад относно мониторинга върху 
прилагането на правото на ЕС (2011) (COM (2012)714).
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Изменение 46

Предложение за решение
Приложение – параграф 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

55. Поради това през следващите години 
ще се отдаде най-висок приоритет на 
подобряването на прилагането на 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда на равнище 
държава членка. Съществуват
значителни различия в прилагането в 
самите държави членки и между тях. 
Необходимо е лицата, които участват в 
прилагането на законодателството в 
областта на околната среда на 
национално, регионално и местно 
равнище, да придобият необходимите 
знания и способности с цел извличане 
на по-голяма полза от това 
законодателство. 

55. Поради това през следващите години 
ще се отдаде най-висок приоритет на 
подобряването на прилагането на 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда на равнище 
държава членка. Постоянното 
развитие и усложняване на 
законодателството в областта на 
околната среда водят до правна 
нестабилност, трудности при 
разбирането и разходи за 
предприятията, администрациите 
на всички равнища и участниците на 
място. Това води също така до
значителни различия в прилагането в 
самите държави членки и между тях, до 
административни тежести и 
конфликти при тълкуването и 
юриспруденцията. Необходимо е 
лицата, които участват в прилагането на 
законодателството в областта на 
околната среда на национално, 
регионално и местно равнище, да 
придобият необходимите знания и 
способности с цел извличане на по-
голяма полза от това законодателство.

Or. fr

Изменение 47

Предложение за решение
Приложение – параграф 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

57. На първо място, ще бъде подобрен 
начинът, по който се събират и 
разпространяват знания относно 

57. На първо място, ще бъде подобрен 
начинът, по който се събират и 
разпространяват знания относно 
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прилагането, за да се помогне на 
широката общественост и на 
специалистите по околната среда 
напълно да разберат как националните и 
местните администрации привеждат в 
изпълнение ангажиментите на ЕС. Ще 
се оказва целева помощ по 
специфичните за отделните държави 
членки предизвикателства по 
прилагането — по подобие на 
индивидуалния подход, следван в 
процеса по Европейския семестър. 
Например ще бъдат изготвени 
споразумения за осъществяване на 
партньорство с участието на Комисията 
и на отделни държави членки, за да се 
решават проблеми като намиране на 
източници на финансова подкрепа за 
прилагането и осигуряване на по-добри 
информационни системи за 
проследяване на напредъка.

прилагането, за да се помогне на 
широката общественост и на 
специалистите по околната среда 
напълно да разберат как националните и 
местните администрации привеждат в 
изпълнение ангажиментите на ЕС. Ще 
се оказва целева помощ по 
специфичните за отделните държави 
членки предизвикателства по 
прилагането — по подобие на 
индивидуалния подход, следван в 
процеса по Европейския семестър. 
Например ще бъдат изготвени 
споразумения за осъществяване на 
партньорство с участието на Комисията 
и на отделни държави членки, за да се 
решават проблеми като намиране на 
източници на финансова подкрепа за 
прилагането и осигуряване на по-добри 
информационни системи за 
проследяване на напредъка. С цел да се 
увеличи ефикасността на този 
подход, местните и регионалните 
органи могат да бъдат свързани с 
него, например чрез тристранни 
споразумения за партньорство, при 
спазване на административната 
организация на всяка държава членка.  
Техническата платформа за 
сътрудничество в областта на 
околната среда, създадена от 
Комитета на регионите и 
Европейската комисия, ще улесни 
диалога и обмена на информация с цел 
подобряване на прилагането на 
законодателството на място.

Or. fr
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Изменение 48

Предложение за решение
Приложение – параграф 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

58. Второ, ЕС ще разшири изискванията 
за инспекции и надзор, така че да се 
обхване по-голямата част от 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, като те се допълнят с 
изграждане на капацитет на равнище ЕС 
за реагиране на ситуации, при които е 
налице основателна причина за 
безпокойство. 

58. Второ, следва Мрежата на 
Европейския съюз за прилагане и 
спазване на правото в областта на 
околната среда (мрежата IMPEL) да 
се структурира и укрепи, като за нея 
се осигури подходяща финансова 
подкрепа в дългосрочен план, която да 
се използва систематично за 
партньорските прегледи, дейността 
по определяне и споделяне на добри 
практики да се увеличи и тя бъде  
разширена в по-голяма степен на 
местно и регионално равнище.  ЕС ще 
разшири също така изискванията за 
инспекции и надзор, така че да се 
обхване по-голямата част от 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, като те се допълнят с 
изграждане на капацитет на равнище ЕС 
за реагиране на ситуации, при които е 
налице основателна причина за 
безпокойство, който ще може да бъде 
мобилизиран при поискване от 
страна на съответните държави 
членки въз основа на подхода за 
съотношението разходи — ползи. 

Or. fr

Изменение 49

Предложение за решение
Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- a) да се гарантира спазване на 
принципите на разумното регулиране 
в областта на околната среда, да се 
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опрости законодателството и да се 
подобри педагогичесата дейност във 
връзка със стандартите при 
политическите и икономическите 
участници и гражданите;

Or. fr

Изменение 50

Предложение за решение
Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се изготвят споразумения за 
осъществяване на партньорство между 
държавите членки и Комисията;

б) да се изготвят споразумения за 
осъществяване на партньорство между 
държавите членки и Комисията на 
доброволни начала, като към тях се 
включат местните и регионалните 
органи;  

Or. fr

Изменение 51

Предложение за решение
Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се разширят задължителните 
критерии за ефективни инспекции и 
надзор на държавите членки за по-
голямата част от законодателството на 
ЕС в областта на околната среда и да се 
изгради допълнителен капацитет на 
равнище ЕС за реагиране на ситуации, 
при които е налице основателна 
причина за безпокойство, придружен 
от подкрепа за мрежи от специалисти;

в) да се насърчават държавите 
членки да рационализират 
съществуващия си капацитет в 
областта на инспекциите и да се 
укрепи мрежата IMPEL; да се 
разширят задължителните критерии за 
ефективни инспекции и надзор на 
държавите членки за по-голямата част 
от законодателството на ЕС в областта 
на околната среда и да се изгради 
допълнителен капацитет на равнище ЕС 
за реагиране на ситуации, при които е 
налице основателна причина за 
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безпокойство, при поискване от 
страна на съответните държави 
членки въз основа на анализ на 
съотношението разходи — ползи; да 
се поощрява създаването на мрежи от 
специалисти по модел на IMPEL, за да 
се увеличат партньорските прегледи 
при поискване от страна на 
съответните държави членки, 
включително за управление на 
ситуации, предизвикващи сериозни 
притеснения;  

Or. fr

Изменение 52

Предложение за решение
Приложение – параграф 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

65. Следва да бъдат предприети мерки 
на равнище ЕС и на международно 
равнище, за да се засили и подобри 
връзката между науката и политиката за 
околната среда — например чрез 
назначаването на главни научни 
съветници, както вече беше направено 
от Комисията и някои държави членки. 

65. Следва да бъдат предприети мерки 
на равнище ЕС и на международно 
равнище, за да се засили и подобри 
връзката между науката и политиката за 
околната среда — например като се 
оптимизират текущите дейности, 
провеждани от националните 
агенции за околна среда, 
Европейската агенция за околната 
среда и нейната мрежа за 
информация и наблюдение на 
околната среда (Eionet), както и чрез 
назначаването на главни научни 
съветници, както вече беше направено 
от Комисията и някои държави членки. 
Освен това е важно Съюзът да 
допринася активно за 
междуправителствената научна 
платформа за биологично 
разнообразие и екосистемни услуги 
(IPBES), когато стане неин 
пълноправен член, с цел 
осъществяване на връзката между 
местното, регионалното и 
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международното равнище в областта 
на управлението на биологичното 
разнообразие;

Or. fr

Изменение 53

Предложение за решение
Приложение – параграф 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

79. Натрупаният опит през периода на 
програмиране 2007—2013 г. показва, че 
макар за околната среда да са на 
разположение значителни финансови 
средства, степента на тяхното усвояване 
на национално и регионално равнище 
силно се различаваше в началните 
години, което потенциално излагаше на 
риск постигането на договорените общи 
и специфични цели. С оглед да не се 
повтори същата ситуация, държавите 
членки следва да интегрират целите, 
свързани с околната среда и климата, в 
своите стратегии и програми за 
финансиране на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, развитието на селските 
райони и морската политика, да отдадат 
приоритет на усвояването отрано на 
финансовите средства в областта на 
околната среда и изменението на 
климата, както и да укрепят капацитета 
на изпълнителните органи за 
осъществяване на икономически 
ефективни и устойчиви инвестиции, за 
да се осигури адекватната и необходима 
финансова подкрепа за инвестиции в 
тези области.

79. Натрупаният опит през периода на 
програмиране 2007—2013 г. показва, че 
макар за околната среда да са на 
разположение значителни финансови 
средства, степента на тяхното усвояване 
на национално и регионално равнище 
силно се различаваше в началните 
години, което потенциално излагаше на 
риск постигането на договорените общи 
и специфични цели. С оглед да не се 
повтори същата ситуация, държавите 
членки следва да интегрират целите, 
свързани с околната среда и климата, в 
своите стратегии и програми за 
финансиране на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, развитието на селските 
райони и морската политика, да отдадат 
приоритет на усвояването отрано на 
финансовите средства в областта на 
околната среда и изменението на 
климата, както и да укрепят капацитета 
на изпълнителните органи за 
осъществяване на икономически 
ефективни и устойчиви инвестиции, за 
да се осигури адекватната и необходима 
финансова подкрепа за инвестиции в 
тези области. Така например се 
препоръчва системното използване на 
национално равнище на рамките за 
приоритетно действие, предвидени 
от Директивата за 
местообитанията, фауната и 
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флората за съгласуване на нуждите 
от финансиране на мрежата Натура 
2000. 

Or. fr

Изменение 54

Предложение за решение
Приложение – параграф 79 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

79a. Като цяло следва да се 
предложат мерки за гарантиране на 
ефикасното използване на 
средствата от Съюза за 
структурните дейности, по-
конкретно в областта на водите, 
транспорта, енергийната 
ефективност и отпадъците. 
Например в случая с общинските 
инфраструктури за отпадъци, 
отпускането на субсидии от Съюза не 
е обвързано нито с условия за 
осъществяване на съпътстващи 
мерки, нито с постигането на целите 
на политиките на Съюза в областта 
на отпадъците — факт, който 
ограничава ефективността на 
финансирането от страна на Съюза1. 
_______________
Вж. по този въпрос препоръките на 
Европейската сметна палата в 
нейния Специален доклад № 20/2012, 
озаглавен „Ефективно ли е 
финансирането чрез структурни 
мерки на инфраструктурни проекти 
за управление на общинските 
отпадъци в подпомагането на 
държавите членки за постигане на 
целите на политиката на ЕС 
относно отпадъците?“. (ОВ C 28, 
30.1.2013 г., стр. 2)
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Or. fr

Обосновка

Твърде много европейски средства, предназначени за екологични действия остават 
недостатъчно усвоени или не се използват по оптимален начин.

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) да се определят, идентифицират и
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;

Or. fr

Изменение 56

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) да се създадат контрагенти за 
екологични услуги, които да се 
предоставят в случай, че при тях 
възникнат ограничения или 
допълнителни разходи за инвестиции 
и управление; да се улеснят по-
конкретно проектирането и 
изпълнението на платежни системи 
за екологични услуги (ПСЕУ), за да се 
съвместят предизвикателствата на 
икономическото развитие и на 
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опазването на околната среда.

Or. fr

Обосновка

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.

Изменение 57

Предложение за решение
Приложение – 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 
екологичната устойчивост в центъра на 
своите стратегии за градско развитие.

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, еволюция на 
градското и околоградското 
биологично разнообразие, недостиг на 
вода, наводнения и бури, замърсени 
терени, изоставени промишлени терени 
и отпадъци, а също така и проблем с 
овладяването на енергията. 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 екологичната 
устойчивост в центъра на своите 
стратегии за градско развитие.

Or. fr

Обосновка

По отношение на фауната в градската среда, някои видове изчезват, докато други 
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могат да се размножат прекомерно. Във връзка с това е важно да се предприеме 
истинско управление на градското биологично разнообразие.

Изменение 58

Предложение за решение
Приложение – параграф 88 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

88а. Урбанизацията предизвиква 
събуждането на екологичното 
съзнание на гражданите и нуждата 
от повторно осъществяване на връзка 
в близост до природата в градска 
среда. Във връзка с това градът се 
превръща в залог за опазването на 
биологичното разнообразие. 
Повторното въвеждане на 
природното измерение в градската 
околна среда, по-конкретно 
посредством нови пейзажни 
пространствени конфигурации, 
покриването с растителност на 
някои стени и покриви и 
разработването на зелени и сини 
градски инфраструктури 
представляват също инициативи в 
тази посока. Постиженията на 
европейските градове в областта на 
биологичното разнообразие трябва да 
се оценяват и да се подобряват въз 
основа на показател за биологичното 
разнообразие, специфичен за 
градската среда, като например 
индекса на Сингапур, представен на 
Световната конференция за 
биологичното разнообразие в Нагоя 
(2010 г.).

Or. fr

Обосновка

Липсата на научни познания относно биологичното разнообразие в градска среда 
застопорява създаването на проекти, посветени на неговото опазване. 
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Изменение 59

Предложение за решение
Приложение – параграф 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

90. ЕС следва да продължи да 
подпомага и, по целесъобразност, да 
разширява съществуващите инициативи 
за подкрепа на иновациите и най-
добрите практики в големите градове, 
както и за осъществяване на връзки и 
обмен между тях, а също така да 
насърчава големите градове да 
демонстрират своите постижения в 
устойчивото градско развитие.
Институциите на ЕС и държавите 
членки следва да улесняват и 
насърчават усвояването на финансовите 
средства, предоставяни от ЕС по линия 
на политиката на сближаване и от други 
фондове, за подпомагане на големите 
градове в усилията им за укрепване на 
устойчивото градско развитие, 
повишаване на осведомеността и 
стимулиране на местните действащи 
лица за участие. Разработването и 
приемането на набор от критерии за 
устойчивост на големите градове ще 
осигури обща референтна основа за 
подобни инициативи и ще спомогне за 
съгласуван и интегриран подход към 
устойчивото градско развитие.

90. ЕС следва да продължи да 
подпомага и, по целесъобразност, да 
разширява съществуващите инициативи 
за подкрепа на иновациите и най-
добрите практики в големите градове,
като например екологичните 
квартали, както и за осъществяване на 
връзки и обмен между тях1, а също така 
да насърчава големите градове да 
демонстрират своите постижения в 
устойчивото градско развитие.
Осъществяването на европейско 
партньорство за иновации за 
интелигентни градове и общности 
следва да даде възможност за 
стимулиране на развитието на 
интелигентни технологии в градска 
среда, по-конкретно посредством 
споделянето на ресурси за изследвания 
в секторите на енергетиката, 
транспорта и информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ)2 и 
посредством предоставяне на 
градовете на централна и 
стратегическа роля. Освен това
институциите на ЕС и държавите 
членки следва да улесняват и 
насърчават усвояването на финансовите 
средства, предоставяни от ЕС по линия 
на политиката на сближаване и от други 
фондове, за подпомагане на големите 
градове в усилията им за укрепване на 
устойчивото градско развитие, 
повишаване на осведомеността и 
стимулиране на местните действащи 
лица за участие. Разработването и 
приемането на набор от критерии и 
показатели за устойчивост на големите 
градове, които се основават по-
конкретно на експертния опит на 
градските специалисти (като 
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градоустроители, архитекти, 
предприемачи), ще осигури обща 
референтна основа за подобни 
инициативи и ще спомогне за 
съгласуван и интегриран подход към 
устойчивото градско развитие.

_______________
1 Например: „Споразумението на 
кметовете“, стартирано от 
Комисията след приемането на 
енергийно-климатичния пакет през 
2008 г., но също и други международни 
споразумения като например 
Хартата от Олбор (1994 г. и 2004 г.), 
Хартата от Лайпциг (2007 г.), 
Декларацията от Толедо (2010 г.) и 
Хартата от Малага (2011 г.). 
2 C(2012)4701 от 10.7.2012 г.

Or. fr

Изменение 60

Предложение за решение
Приложение – параграф 91 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 61

Предложение за решение
Приложение – параграф 91 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се определи и приеме набор от 
критерии за оценяване на екологичните 

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

оценяване на екологичните показатели 
на градовете, като се вземат предвид 
икономическите и социалните 
въздействия, а също и историческите 
и географските особености на 
градските модели;

Or. fr

Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) да се подобри управлението на 
биологичното разнообразие в 
градската среда и да се предприеме 
работа за осведомяване на 
гражданите относно значението на 
фауната и флората в градовете; 

Or. fr

Изменение 63

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) да се подкрепя здравословната и 
устойчива мобилност в градовете 
като се намаляват емисиите на 
замърсяващи газове и шум; да се 
развиват и модернизират мрежите 
на колективния градски транспорт; 
да се включи електричната 
мобилност в системите за местен 
транспорт и да се изготвят планове 
за електрически превозни средства на 
равнището на градовете на Съюза; да 
се насърчават различните 
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алтернативни видове транспорт;

Or. fr

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) да се подобри енергоспестяването 
посредством интелигентни сгради и 
използване на ИКТ; да се насърчава 
устойчивото ремонтиране и 
строителство; да се развие и споделя 
в мрежа на европейско равнище 
научен експертен опит и техники на 
строителство въз основа на 
интегриран подход за 
строителството по отношение на 
екологичните и енергийни 
показатели, сигурността, здравето, 
адаптирането към потребностите 
на ползвателите, иновациите и 
икономическата 
конкурентоспособност;

Or. fr

Изменение 65

Предложение за решение
Приложение – параграф 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 големите градове 
разполагат с информация относно 
средствата за финансиране на мерки за 
подобряване на устойчивостта на 
градската среда и имат достъп до тези 
средства, и да им се осигури 
финансиране, което отговаря на 
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нуждите им.

Or. fr

Изменение 66

Предложение за решение
Приложение – параграф 92

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 
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. 
Тези усилия следва да се поделят 
справедливо на международно 
равнище. Настоящата програма 
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следва да изпрати политическо 
послание към останалата част на 
света и да допринесе за създаването 
на международно управление на 
околната среда, което да надвишава 
финансовата солидарност и да 
гарантира, че останалите държави се 
ангажират колкото Съюза. 

Or. fr

Изменение 67

Предложение за решение
Приложение – параграф 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 и 
с държавите и териториите, 
асоциирани към Съюза. 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.
Комуникационната политика на 
Съюза относно действията в 
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областта на околната среда на 
световно равнище следва да се 
подобри. 

Or. fr

Обосновка

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne. 
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Изменение 68

Предложение за решение
Приложение – 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

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 
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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.

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
външна политика, включително в 
търговската си политика и 
политиката за развитие, в дух на 
реципрочност и взаимна изгода.

Or. fr

Изменение 69

Предложение за решение
Приложение – параграф 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 

98. ЕС следва също така да се възползва 
от позицията си като един от най-
големите пазари в света, за да насърчава 



PE506.123v01-00 56/64 PR\928464BG.doc

BG

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

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, в стремеж към 
реципрочност, да усъвършенстват и 
прилагат по-добре своята екологична 
нормативна уредба и стандарти и да се 
борят срещу екологичния дъмпинг. С 
цел да се гарантира екологичната 
цялостност на европейските 
механизми, да се осигури лоялна 
конкуренция и да се избегне 
изместването на въглеродните 
емисии и преместването на 
европейските предприятия, следва да 
се обмисли създаването на механизъм 
за включване на въглеродни емисии, в 
съответствие с правилата на СТО,
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 и 
използването на ресурсите 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. Най-
общо Съюзът ще се стреми да 
подобри аспектите, свързани със 
задължението за добросъвестност, в 
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цялата верига на доставки. 

Or. fr

Обосновка

Нелоялната конкуренция и рисковете от екологичен дъмпинг са все по-чести, в ущърб 
на предприятията и работниците, разположени в Европейския съюз, където са 
задължени да спазват по-високи норми. От своя страна механизмът за включване на 
въглеродни емисии би дал възможност за борба с рисковете от пренос на емисиите на 
C02 към трети страни.

Изменение 70

Предложение за решение
Приложение – параграф 100 – алинея 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
„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 чрез укрепване на Програмата 
на ООН по околната среда (ЮНЕП) въз 
основа на резултатите от „Рио + 20“ и 
на повсеместното пристъпване на 
всички държави — членки на ООН, 
към управителния съвет на ЮНЕП,
което да укрепи нейните финансови 
ресурси, капацитет и регионални 
бюра, 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;

Or. fr
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Изменение 71

Предложение за решение
Приложение – параграф 100 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) по-стратегическа насоченост на 
ангажиментите с държавите партньори 
чрез съсредоточаване на 
сътрудничеството: 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; 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; 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: i) 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; ii) 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, обмена 
на информация и капацитет за 
справяне с регионални 
предизвикателства, свързани с околната 
среда и климата; iii) 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; iv) върху 
изпълнението на десетгодишната 
рамка на планиране относно 
начините на устойчиво потребление 
и производство, приети по време на 
конференцията от Рио +20; 

Or. fr
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Изменение 72

Предложение за решение
Приложение – параграф 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, различните 
междуправителствени договори 
относно опазването на дивата фауна
и нейните местообитания в световен 
мащаб 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. fr

Изменение 73

Предложение за решение
Приложение – параграф 100 – алинея 2 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) да се приеме търговска 
стратегия въз основа на 
реципрочност по отношение на 
екологичните стандарти, както в 
многостранен план (СТО), така и в 
двустранен план в рамките на 
споразуменията за свободна търговия 
с различни трети държави, като се 
зачита тяхното равнище на 
развитие; 
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Изменение 74

Предложение за решение
Приложение – параграф 100 – алинея 2 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) да се осигури активното участие 
на гражданите и организациите на 
гражданското общество, които 
работят в полза на устойчивото 
развитие на световно равнище в 
съответствие с декларацията от 
Рио +201 и да се подобри управлението 
в областта на околната среда като се 
насърчава разработването на 
регионални и национални 
инициативи;
_______________
1 В съответствие с параграф 88, буква 
з) от Декларацията от Рио +20.

Or. fr

Изменение 75

Предложение за решение
Приложение – параграф 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 

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 
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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.

поетапните цели относно ресурсната 
ефективност. По отношение на 
производството и обработката на 
отпадъци, трябва да се осъществи 
напредък в областта на знанията и 
на хармонизацията на данните, в 
рамките на съществуващата 
европейска статистическа 
нормативна уредба. В сътрудничество 
със заинтересованите страни в 
контекста на Пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа и в общата рамка за 
осъществяване на стратегията за 
биологичното разнообразие до 2020 г.
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.

Or. fr
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Срокът на действие на предишната европейска програма за действие за околната среда 
изтече в края на м. юли 2012 г. Следователно е крайно време да се постигне 
договореност по отношение на новата обща рамка до 2020 г. и да се предложи 
амбициозна и реалистична визия за 2050 г., като част от тенденцията, очертана по 
време на Конференцията Рио+20.

Самото наименование на програмата „Благоденствие в рамките на нашата планета“ 
препраща към философски размисли относно отношението на човека към околната 
среда и необходимостта от съвместяване около понятието за устойчиво развитие на 
икономическата дейност с опазването на околната среда. Така слепият стремеж за 
живот ще отстъпи на етиката на отговорност, която ще обобщава мисълта, че „ние не 
наследяваме земята от нашите предци, а я вземаме назаем от нашите деца”.

Всичко това вече беше записано в Световната харта за околната среда от 1982 г., но 
трябва да отчетем, че 30 години по-късно предизвикателствата остават големи що се 
отнася до натиска върху природните ресурси, влошаването на състоянието на 
екосистемите, потреблението на енергия, замърсяванията, отпадъците, опасностите за 
здравето, а също и до изменението на климата. Същевременно се поставя и основното 
предизвикателство за запазване или подобряване на условията на живот на хората в 
Европа и в целия свят. Как обаче да бъдем едновременно пазители на планетата и да 
създаваме богатства?

В тези времена на икономическа криза и строги бюджетни икономии акцентирането 
върху политиката в областта на околната среда би могло да се възприеме като 
предизвикателство, тъй като тя би могло да се възприеме като политика с 
второстепенна важност или като ограничение и тежест за икономическия растеж и 
заетостта. Вместо тази едновременно недалновидна и водеща до разделение визия 
изглежда по-разумно да се приеме ефикасната комбинация между екологичното 
послание и загрижеността за икономическите въпроси, като всички действащи лица 
бъдат обединени в новаторски и носещ напредък подход.

Действието в полза на околната среда води до значителни разходи, също както и 
бездействието в тази област, но също така създава и ползи, които нито публичните 
финанси, нито частните инвеститори могат да пренебрегнат в настоящия момент. Това 
е причината, поради която загрижеността за околната среда не трябва повече да бъде 
променлива величина за постигане на баланс, а трябва да бъде включена на много 
ранен етап в различните секторни политики.

Предлагайки обща схема, Седмата програма за действие за околната среда може да 
послужи едновременно като важен екологичен манифест на Европейския съюз спрямо 
гражданите на Съюза и останалия свят, но също и като основополагащ акт на 
Новото„зелено“ споразумение за 2020 г., носещ по-екологичен растеж и създаващ 
работни места.

Идеята за екологичен растеж, която се поощрява в декларацията на ОИСР от 2009 г., не 
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принадлежи на никакво политическо течение и може да бъде предмет на широк 
консенсус. Този растеж се основава на икономика, която използва по-малко или по-
добре енергията и суровините, която произвежда и консумира по разумен начин, като 
избягва разхищенията, и която контролира изпусканията и отпадъците, намалявайки 
натиска върху околната среда. Той не е синоним на намаляване, а точно обратното – на 
ефикасно използване на ресурсите, иновациите и конкурентоспособността на 
предприятията.

За да се постигне този екологичен растеж, Седмата програма за действие в областта на 
околната среда изисква много усилия.  Тези усилия трябва да бъдат разбрани. Понеже 
постоянното развитие и усложняване на законодателството в областта на околната 
среда, преплитането и дори припокриването на стандартите, водят до правна 
нестабилност, трудности при разбирането и притеснения за предприятията, 
администрациите на всички равнища и частните лица. Това води също така до 
значителни различия в прилагането в самите държави членки и между тях, до 
административни тежести и конфликти при тълкуването и юриспруденцията. Към това 
се прибавя понякога липсата на политическа воля след като ангажиментите бъдат поети 
на европейско и международно равнище.

Така например през 2011 г. околната среда беше сферата, в която бяха констатирани 
най-много нарушения на правото на Съюза в ЕС - 299, което представлява 17 % от 
общия брой на нарушенията, и са започнати нови 114 производства за установяване на 
неизпълнение на задълженията в тази област. Тези нарушения струват скъпо в 
отношение на финансови и човешки ресурси.

Следователно, за да бъде по-добре прието и прилагано, европейското законодателство в 
областта на околната среда трябва да се основава на солидна база от научни познания, 
да върви в посока към по-голяма съгласуваност и опростяване, но също и да спазва 
принципите на разумното регулиране, като се основава на оценка на въздействието, 
оценка на съществуващите политики („проверки за пригодност“) и разглеждането на 
въздействието върху конкурентоспособността.

Освен това контролът на прилагането на това законодателство трябва да бъде засилен 
решително в целия ЕС, като се консолидират националните системи за екологични 
инспекции, като се включат в по-голяма степен местните и регионалните органи и като 
се предвиди общностна подкрепа в случай на необходимост.  Също така използването и 
ефикасността на европейското финансиране в областта на околната среда следва да 
бъдат подобрени с цел да се осигурят осезаеми резултати на място.

В допълнение съобщението относно екологичната политика на ЕС заслужава по-голямо 
внимание. Необходимо е повече образование, за да се осигури яснотата и 
предсказуемостта, които са необходими за администрациите на всички равнища, 
предприемачите и инвеститорите, както и за гражданите относно екологичния избор на 
ЕС. Изпълнението на законодателството на ЕС може само да бъде подобрено. Това ще 
засили чувството за принадлежност, така че европейците да сме горди, че опазваме 
природния капитал и подобряваме състоянието на околната среда на континента и в 
света.
В допълнение седмата програма за действие за околната среда също трябва да изпрати 
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силно политическо послание от ЕС към останалата част на света и да допринесе за 
създаването на международното управление на околната среда, което да надхвърля 
финансовата солидарност. В действителност ЕС трябва да постигне третите държави да 
се ангажират също толкова в областта на околната среда и климата.

Съюзът не може да остане изолиран в усилията си на международно равнище и трябва 
да разчита на силни партньори. Неговата екологична дипломация трябва да избегне 
клопката на наивността в търговията при спазване на принципите на СТО. Ето защо ЕС 
трябва да определи по-добре условията за достъп до пазара му и да го отвори само, ако 
третите страни опазват околната среда, намаляват емисиите си на парникови газове, и 
ако европейските компании не са в неравностойно положение поради нелоялна 
конкуренция. Затова ЕС трябва да удвои усилията си за борба срещу екологичния 
дъмпинг и изместването на въглеродните емисии. Задоволяването с едностранни 
ангажименти не би се възприело като справедливо от европейските предприемачи и би 
обезкуражило тяхната дейност на територията на Съюза.

И накрая, загрижеността за околната среда е въпрос на отговорност на ЕС, на трети 
държави, но също така и преди всичко на отделния човек. Седмата рамкова програма за 
действие за околната среда трябва да постави отново европейския гражданин във 
фокуса на проблема. Да го образова, информира, обучава, да подобри участието му в 
ежедневието, да насърчава неговите граждански действия, но също така да подобри 
достъпа му до правосъдие по въпросите на околната среда — това са целите, които 
също трябва да преследва новата европейска програма. И каква по-добра възможност 
от „Европейската година на гражданство“ 2013 г., за да се развива екологичното 
гражданско съзнание в Европейския съюз?


