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Изменение 1
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. смята за необходимо да се 
осъществи връзка между политиките за 
околна среда, здравеопазване и 
устройство на територията и да се 
подобри сътрудничеството на 
регионално и трансгранично ниво с цел 
постигане на развитие, което осигурява 
баланс между градските и 
крайградските райони, както и между 
горските и селските райони; оценява 
като благотворни мерките, които 
позволяват да се избегне промяната на 
предназначението на земите, особено 
във връзка в производството на 
екологични горива;

1. изцяло признава, че изменението на 
климата, загубата на биологично 
разнообразие и свръхпотреблението 
на природни ресурси са 
предизвикателства, които засягат 
всеки гражданин на ЕС в градските и 
селските райони, и че е необходимо 
действие на всяко равнище на 
управление за смекчаване на тези 
въздействия; смята за необходимо да се 
гарантират взаимодействия между
политиката на сближаване и
политиките за околна среда, 
здравеопазване и устройство на 
територията и да се подобри 
сътрудничеството между местните 
администрации на регионално и 
трансгранично ниво с цел постигане на 
развитие, което осигурява баланс между 
градските и крайградските райони, 
както и между горските и селските 
райони; оценява като благотворни 
мерките за избягване на промяната в 
земеползването, особено във връзка с
производството на екологични горива;

Or. en

Изменение 2
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. смята за необходимо да се осъществи 
връзка между политиките за околна 
среда, здравеопазване и устройство на 
територията и да се подобри 
сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво с цел постигане на 
развитие, което осигурява баланс между 
градските и крайградските райони, 
както и между горските и селските 
райони; оценява като благотворни 
мерките, които позволяват да се избегне 
промяната на предназначението на 
земите, особено във връзка в
производството на екологични горива;

1. смята за необходимо да се осъществи 
връзка между политиките за околна 
среда, здравеопазване и устройство на 
територията и да се подобри 
сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво с цел постигане на 
развитие, което осигурява баланс между
различните видове земеползване, 
наблягайки върху намаляването на 
неконтролируемото разрастване на 
градовете; оценява като благотворни 
мерките, които позволяват да се избегне 
промяната на предназначението на 
земите, особено във връзка с
монокултурите и производството на 
екологични горива;

Or. en

Изменение 3
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. смята за необходимо да се осъществи 
връзка между политиките за околна 
среда, здравеопазване и устройство на 
територията и да се подобри 
сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво с цел постигане на 
развитие, което осигурява баланс между 
градските и крайградските райони, 
както и между горските и селските 
райони; оценява като благотворни
мерките, които позволяват да се 
избегне промяната на предназначението 
на земите, особено във връзка в
производството на екологични горива;

1. смята за необходимо да се осъществи 
връзка между политиките за околна 
среда, здравеопазване и устройство на 
територията и да се подобри 
сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво с цел постигане на 
развитие, което осигурява баланс между 
градските и крайградските райони, 
както и между горските и селските 
райони; оценява, че мерките, 
регулиращи промяната на 
предназначението на земите, особено 
във връзка с производството на 
екологични горива, трябва да бъдат 
оценени;
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Or. it

Изменение 4
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. смята за необходимо да се осъществи 
връзка между политиките за околна 
среда, здравеопазване и устройство на 
територията и да се подобри 
сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво с цел постигане на 
развитие, което осигурява баланс между 
градските и крайградските райони, 
както и между горските и селските 
райони; оценява като благотворни 
мерките, които позволяват да се избегне 
промяната на предназначението на 
земите, особено във връзка в
производството на екологични горива;

1. смята за необходимо да се осъществи 
връзка между политиките за околна 
среда, здравеопазване и устройство на 
територията и да се подобри 
сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво, и по отношение 
на макрорегионални стратегии с цел 
постигане на развитие, което осигурява 
баланс между градските и 
крайградските райони, както и между 
горските и селските райони; оценява 
като благотворни мерките, които 
позволяват да се избегне промяната на 
предназначението на земите, особено 
във връзка с производството на 
екологични горива;

Or. fr

Изменение 5
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава потенциала на 
устойчивото управление на земята и 
природните резервати за създаването 
на зелени работни места и тяхното 
положително въздействие върху 
местните икономики и пазари на 
труда, особено в селските райони;
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Or. en

Изменение 6
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 
приложение на достиженията на
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; 
подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите и 
изследователите с оглед на бързото 
създаване на иновационни технологии 
за рециклиране на отпадъците;

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и
местните общности и да се насърчат 
публично-частните партньорства с 
оглед на по-доброто приложение на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; 
подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите и 
индустрията с оглед на бързото 
създаване на иновационни технологии 
за увеличаване на рециклирането на 
отпадъците и на ефективността на 
ресурсите и за подобряване на 
планирането с оглед намаляване на 
последиците от добива на минерали и 
инертни материали;

Or. en

Изменение 7
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. смята за особено важно да се подобри
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 
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приложение на достиженията на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; 
подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите и 
изследователите с оглед на бързото 
създаване на иновационни технологии 
за рециклиране на отпадъците;

приложение на достиженията на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; призовава 
държавите членки да укрепят ролята 
на регионалните и местните органи в 
управлението и реализирането на 
програми; препоръчва приемането на 
методология за местно развитие на 
основата на местно партньорство, 
по-специално за проекти, свързани с 
градски, селски и трансгранични 
въпроси; подчертава необходимостта от 
тясно сътрудничество с университетите 
и изследователите с оглед на бързото 
създаване на иновационни технологии 
за рециклиране на отпадъците;

Or. en

Изменение 8
Vincenzo Iovine

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 
приложение на достиженията на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; 
подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите и 
изследователите с оглед на бързото 
създаване на иновационни технологии 
за рециклиране на отпадъците;

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 
приложение на достиженията на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; 
подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите и 
изследователите с оглед на бързото 
създаване на иновационни технологии 
за рециклиране на отпадъците и за 
алтернативни системи за изхвърляне 
на отпадъци, които щадят околната 
среда и съответстват напълно на 
Рамковата директива за отпадъците;

Or. it
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Изменение 9
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 
приложение на достиженията на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; 
подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите и 
изследователите с оглед на бързото 
създаване на иновационни технологии 
за рециклиране на отпадъците;

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 
приложение на достиженията на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; насърчава 
използването на европейско 
финансиране за създаване на системи 
за интегрирано управление на 
отпадъци; подчертава необходимостта 
от тясно сътрудничество с 
университетите и изследователите с 
оглед на бързото създаване на 
иновационни технологии за 
рециклиране на отпадъците;

Or. ro

Изменение 10
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 
приложение на достиженията на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; 

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
включат заинтересованите лица с 
оглед на по-доброто приложение на 
достиженията на правото на Общността 
в областта на управлението на 
отпадъците; подчертава необходимостта 
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подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите и 
изследователите с оглед на бързото 
създаване на иновационни технологии 
за рециклиране на отпадъците;

от тясно сътрудничество с 
университетите и изследователите с 
оглед на бързото създаване на 
иновационни технологии за 
рециклиране на отпадъците;

Or. en

Изменение 11
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 
приложение на достиженията на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; 
подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите и
изследователите с оглед на бързото 
създаване на иновационни технологии 
за рециклиране на отпадъците;

2. смята за особено важно да се подобри 
сътрудничеството между националните, 
местните и регионалните органи и да се 
насърчат публично-частните 
партньорства с оглед на по-доброто 
приложение на достиженията на 
правото на Общността в областта на 
управлението на отпадъците; 
подчертава необходимостта от тясно 
сътрудничество с университетите,
изследователите и дружествата с 
оглед на бързото създаване на 
иновационни технологии за 
рециклиране на отпадъците;

Or. es

Изменение 12
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
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Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели и за да се избегнат
допълнителните разходи; подчертава 
също необходимостта от провеждането 
на кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива;

Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели, като бъдат избегнати
допълнителните разходи; подчертава 
също необходимостта от провеждането 
на кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива; 
подчертава необходимостта от по-
добро използване на техническа 
помощ на национално и регионално 
равнище с цел увеличаване на 
административния капацитет, 
особено в новите държави членки;

Or. en

Изменение 13
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите
цели и за да се избегнат
допълнителните разходи; подчертава 
също необходимостта от провеждането 
на кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива;

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне целите 
на стратегията „Европа 2020“ и да 
избегне финансовото въздействие, 
дължащо се на изменението на 
климата и загубата на биологично 
разнообразие; подчертава също 
необходимостта от провеждането на 
кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива;

Or. en
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Изменение 14
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели и за да се избегнат допълнителните 
разходи; подчертава също 
необходимостта от провеждането на 
кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива;

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели и за да се избегнат допълнителните 
разходи; подчертава също 
необходимостта от провеждането на 
кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива; 
счита за необходимо целите на 
изследванията и иновациите да се 
съчетаят ефективно с нуждите на 
местното и регионалното развитие;

Or. ro

Изменение 15
Jens Nilsson

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели и за да се избегнат 
допълнителните разходи; подчертава 

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели и за да се избегнат ненужните
разходи; подчертава също 



PE480.766v01-00 12/21 AM\890695BG.doc

BG

също необходимостта от 
провеждането на кампании, които да 
повишат информираността и 
разбирането на обществото, както и на 
такива за обмен на добри практики на 
всички нива;

необходимостта от разглеждане на 
разходите като инвестиции в 
бъдещето и в нови работни места и
от провеждане на кампании, които да 
повишат информираността и 
разбирането на обществото, както и на 
такива за обмен на добри практики на 
всички нива;

Or. sv

Изменение 16
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели и за да се избегнат допълнителните 
разходи; подчертава също
необходимостта от провеждането на 
кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива;

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели и за да се избегнат допълнителните 
разходи; с оглед на провеждането на 
политика на превенция подчертава
необходимостта от провеждането на 
кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива;

Or. it

Изменение 17
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата и 
Седмата програма за действие за 
околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели и за да се избегнат допълнителните 
разходи; подчертава също 
необходимостта от провеждането на 
кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива;

3. препоръчва да се намери справедлив 
баланс между необходимостта от борба 
срещу изменението на климата, 
спирането на загубата на биологично 
разнообразие и Седмата програма за 
действие за околната среда, за да може 
Европейският съюз да постигне своите 
цели и за да се избегнат допълнителните 
разходи; подчертава също 
необходимостта от провеждането на 
кампании, които да повишат 
информираността и разбирането на 
обществото, както и на такива за обмен 
на добри практики на всички нива;

Or. en

Изменение 18
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. смята за необходимо да се подобри 
сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво и особено 
сътрудничеството с трети държави за 
предотвратяване на пагубни големи 
замърсявания, с цел да се избегнат 
дългосрочните последствия; отправя 
искане към Комисията да предвиди 
изработването на нормативни актове в 
областта на устойчивата химия;

4. смята за необходимо да се подобри 
сътрудничеството между местните 
администрации, регионите и на
трансгранично ниво, особено 
сътрудничеството с трети държави за 
предотвратяване на пагубни големи 
замърсявания и други природни и 
предизвикани от човека бедствия, с 
цел да се избегнат дългосрочните 
последствия; отправя искане към 
Комисията да предвиди изработването 
на законодателство за устойчива 
химическа промишленост;

Or. en
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Изменение 19
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. смята за необходимо да се подобри 
сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво и особено 
сътрудничеството с трети държави за 
предотвратяване на пагубни големи 
замърсявания, с цел да се избегнат 
дългосрочните последствия; отправя 
искане към Комисията да предвиди 
изработването на нормативни актове в 
областта на устойчивата химия;

4. смята за необходимо да се подобри 
сътрудничеството на регионално и 
трансгранично ниво и особено 
сътрудничеството с трети държави чрез 
създаване на групи за съвместни 
действия за предотвратяване на 
пагубни големи замърсявания, с цел да 
се избегнат дългосрочните последствия; 
отправя искане към Комисията да 
предвиди изработването на нормативни 
актове в областта на устойчивата химия;

Or. ro

Изменение 20
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който местните и 
регионални органи следва да играят 
важна роля; подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални особености и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики.

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който местните и 
регионалните органи следва да играят 
важна роля; подчертава важността 
от гарантиране на участието на 
териториалните органи при условия 
на равнопоставеност с националните 
представители както в процеса на 
изготвяне на концепции, така и при 
вземането на решения за изготвянето 
и реализирането на политики с оглед 
постигане на целите на ЕС, като 
същевременно винаги се съблюдават
различните национални 
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конституционни разпоредби;
подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални особености и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики;

Or. en

Изменение 21
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който 
местните и регионални органи следва 
да играят важна роля; подчертава 
значението на взаимозависимостта 
между местните и регионални 
особености и необходимите стратегии 
за прилагането на тези политики.

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда, предназначени да 
облекчават загубата на биологично 
разнообразие и изменението на 
климата във всички секторни 
политики; подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални органи и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики;

Or. en

Изменение 22
Jens Nilsson

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който местните и 
регионални органи следва да играят

5. счита, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда по явен и 
последователен начин във всички 
секторни политики — процес, в който 
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важна роля; подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални особености и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики.

местните и регионалните органи следва 
да поемат важна отговорност; силна 
политика на сближаване е 
необходима също и за прилагането на 
политиката за околната среда;
подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални особености и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики;

Or. sv

Изменение 23
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който местните и 
регионални органи следва да играят 
важна роля; подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални особености и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики.

5. подчертава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който местните и 
регионалните органи следва да играят 
важна роля; подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални особености и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики; в тази връзка препоръчва 
териториалното измерение да се 
интегрира в Стратегическата оценка 
на въздействието върху околната 
среда;

Or. en

Изменение 24
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който местните и 
регионални органи следва да играят 
важна роля; подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални особености и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики.

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който местните и 
регионалните органи следва да играят 
важна роля; подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални особености и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики; настоятелно призовава 
свързаните с околната среда цели да 
бъдат интегрирани в основни 
бюджетни области като развитие на 
селските райони и селско 
стопанство;

Or. lt

Изменение 25
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който местните и
регионални органи следва да играят 
важна роля; подчертава значението на 
взаимозависимостта между местните и 
регионални особености и необходимите 
стратегии за прилагането на тези 
политики.

5. признава, че е необходимо да се 
гарантира интегриране на политиките за 
околната среда във всички секторни 
политики — процес, в който местните,
регионалните и национални органи 
следва да играят важна роля; подчертава 
значението на взаимозависимостта 
между местните и регионални 
особености и необходимите стратегии 
за прилагането на тези политики;

Or. es

Изменение 26
Vasilica Viorica Dăncilă
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Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
насърчаване на разработването на 
регионални, местни и трансгранични 
проекти/програми, които са тясно 
свързани с опазването на 
биологичното разнообразие в 
засегнатите области, и подчертава 
важността на включването на НПО, 
академичния свят и частния сектор в 
процеса на опазване и възстановяване 
на биологичното разнообразие;

Or. ro

Изменение 27
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. приветства предложението на 
Комисията за увеличаване на 
използването на оценки на 
въздействието върху околната среда 
и стратегически оценки на 
въздействието върху околната среда 
при вземането на решения на местно 
и регионално равнище, което ще 
спомогне да се избегнат случаи на
предизвикано от човека разрушаване 
на околната среда;

Or. en

Изменение 28
Petru Constantin Luhan
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Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава необходимостта от 
финансова подкрепа от ЕС на местно 
и регионално равнище за справяне с 
комплексните екологични 
предизвикателства и рискове; счита, 
че следва да се обърне специално 
внимание на регионите, разположени 
по външните граници на ЕС;

Or. en

Изменение 29
Фелиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че за постигането на 
значими резултати е необходима по-
голяма подкрепа при изпълнението на 
програмата на регионално и местно 
ниво, както и по-широко включване на 
всички заинтересовани страни в 
процеса;

Or. bg

Изменение 30
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава важността на 
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политиката на сближаване за 
постигане на целите по стратегията
„Европа 2020“ и поради това 
приветства акцента в 
предложението на Комисията за
политиката на сближаване след 
2013 г. върху преминаването към 
нисковъглеродна икономика;

Or. en

Изменение 31
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава да се обърне конкретно 
внимание на състоянието на 
регионите и териториите със 
специфични географски 
характеристики, като например 
острови, планински региони и слабо 
населени региони;

Or. es

Изменение 32
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. застъпва се за идеята за 
използване на по-малко замърсяващи 
превозни средства и препоръчва да се 
изготвят предложения за действия за 
разработването на устойчива 
транспортна система;
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Or. ro

Изменение 33
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. твърди, че Седмата програма за 
действие за околната среда ще 
предостави на предприятията, както 
и на местните и регионалните органи 
рамка за структурирано, дългосрочно 
планиране, включително за 
значителни инфраструктурни 
инвестиции;

Or. lt

Изменение 34
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава принципът на 
многостепенно управление по 
отношение на въпроси, свързани с 
околната среда, да бъде интегриран в 
Седмата програма за действие за 
околната среда.

Or. lt


