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16.10.2013 A7-0166/184 

Изменение  184 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Член 2 - параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Програмата се основава на принципа 

„замърсителят плаща“, принципа на 

предпазните мерки и превантивните 

действия, и на принципа за 

отстраняване на замърсяването още при 

източника. 

2. Програмата се основава на принципа 

на предпазните мерки и превантивните 

действия, и на принципа за 

отстраняване на замърсяването още при 

източника, като опазването на 

природата и принципите на 

икономическата демокрация винаги се 

поставят над пазарните закони. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.10.2013 A7-0166/185 

Изменение  185 

Жуан Ферейра, Жаки Енен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение 1 – точка 31 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

31. Всички сектори на икономиката ще 

трябва да допринесат за намаляване на 

емисиите на парникови газове, за да 

поеме ЕС своя подобаващ дял от 

общите усилия. ЕС трябва да се 

договори за следващите стъпки за 

своята рамка в областта на климата и 

енергетиката за периода след 2020 г., за 

да се подготви за международни 

преговори за ново правнообвързващо 

споразумение, както и да осигури на 

държавите членки и промишлеността 

ясна рамка за предприемане на 

необходимите средносрочни 

инвестиции. Следователно ЕС трябва да 

разгледа варианти на политика за 

постигане на намаленията, посочени в 

Пътната карта за икономика с ниска 

въглеродна интензивност за периода 

след 2020 г. Пътната карта за 

енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 

за транспорта трябва да бъдат 

подкрепени от стабилна политическа 

рамка. Освен това държавите членки 

трябва да разработят и приложат 

дългосрочни, икономически ефективни 

стратегии за развитие с ниски нива на 

въглеродни емисии , насочени към 

постигането на целта на ЕС емисиите на 

парникови газове да се намалят с 80 % 

31. Всички сектори на икономиката ще 

трябва да допринесат за намаляване на 

емисиите на парникови газове, за да 

поеме ЕС своя подобаващ дял от 

общите усилия. ЕС трябва да се 

договори за следващите стъпки за 

своята рамка в областта на климата и 

енергетиката за периода след 2020 г., за 

да се подготви за международни 

преговори за ново правнообвързващо 

споразумение, както и да осигури на 

държавите членки и промишлеността 

ясна рамка за предприемане на 

необходимите средносрочни 

инвестиции. Следователно ЕС трябва да 

разгледа варианти на политика за 

постигане на намаленията, посочени в 

Пътната карта за икономика с ниска 

въглеродна интензивност за периода 

след 2020 г. Пътната карта за 

енергетиката до 2050 г. и Бялата книга 

за транспорта трябва да бъдат 

подкрепени от стабилна политическа 

рамка. Освен това държавите членки 

трябва да разработят и приложат 

дългосрочни, икономически 

осъществими стратегии за развитие с 

ниски нива на въглеродни емисии, 

насочени към постигането на целта на 

ЕС емисиите на парникови газове да се 
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до 95 % до средата на века в сравнение с 

1990 г. като част от глобалните усилия 

за ограничаване на средното увеличение 

на температурата на по-малко от 2° C. 

Системата за търговия с емисии на 

ЕС ще продължи да бъде централен 

стълб на политиката на ЕС в 

областта на климата за периода след 

2020 г. 

намалят с 80 % до 95 % до средата на 

века в сравнение с 1990 г. като част от 

глобалните усилия за ограничаване на 

средното увеличение на температурата 

на по-малко от 2° C. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.10.2013 A7-0166/186 

Изменение  186 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение 1 – точка 37 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

37. Съществува и значителен 

потенциал за подобряване на 

управлението на отпадъците в ЕС, за да 

се използват по-добре ресурсите, да се 

разкрият нови пазари, да се създадат 

нови работни места и да се намали 

зависимостта от вноса на суровини, като 

същевременно се понижат 

въздействията върху околната среда
54
. 

Всяка година в ЕС се генерират 2,7 

милиарда тона отпадъци, 98 милиона 

тона от които са опасни. Средно само 40 

% от твърдите отпадъци се използват 

повторно или се рециклират. Останалата 

част се депонира или се изгаря. В някои 

държави членки повече от 70 % от 

отпадъците се рециклират, показвайки 

как отпадъците могат да се използват 

като един от основните ресурси на ЕС. 

В същото време много държави членки 

депонират над 75 % от своите битови 

отпадъци. 

 

37. Публичното управлението на 

отпадъците в ЕС следва да бъде 

разработено до пълна степен и 

подобрено, за да се използват по-добре 

ресурсите, да се създадат нови работни 

места и да се намали зависимостта от 

вноса на суровини, като същевременно 

се понижат въздействията върху 

околната среда
54
. Всяка година в ЕС се 

генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 

98 милиона тона от които са опасни. 

Средно само 40 % от твърдите отпадъци 

се използват повторно или се 

рециклират. Останалата част се 

депонира или се изгаря. В някои 

държави членки повече от 70 % от 

отпадъците се рециклират, показвайки 

как отпадъците могат да се използват 

като вторичен източник на ресурси за 

ЕС, заместващ или допълващ 

първичния добив. В същото време 

много държави членки депонират над 

75 % от своите битови отпадъци. 

__________________ 

54
Например пълното прилагане на 

законодателството на ЕС за отпадъците 

би довело до икономии в размер на 72 

милиарда евро годишно, увеличение на 

годишния оборот на сектора за 

__________________ 

54
Например пълното прилагане на 

законодателството на ЕС за отпадъците 

би довело до икономии в размер на 72 

милиарда евро годишно, увеличение на 

годишния оборот на сектора за 
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управление и рециклиране на 

отпадъците в ЕС с 42 милиарда евро и 

създаване на повече от 400 000 работни 

места до 2020 г. 

управление и рециклиране на 

отпадъците в ЕС с 42 милиарда евро и 

създаване на повече от 400 000 работни 

места до 2020 г. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.10.2013 A7-0166/187 

Изменение  187 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение 1 – точка 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
55
. 

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 

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 

правни и икономически стимули и 

други мерки, в които се отдава 

приоритет на предотвратяването, 
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използване. Следва да 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. 

рециклирането и повторното 

използване. Следва 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. 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/188 

Изменение  188 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс, Алда Соуза, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение 1 – точка 39 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

39. Ефективността на ресурсите във 

водния сектор също ще се разглежда 

като приоритет, за да се спомогне за 

постигането на добро състояние на 

водите. Въпреки че сушата и недостигът 

на вода засягат все повече части на 

Европа, приблизително 20—40 % от 

наличната вода в Европа все още се 

пилее — например чрез течовете в 

разпределителната мрежа. Съгласно 

наличните модели все още съществуват 

значителни възможности за 

подобряване на ефективността на 

използване на водите в ЕС. Освен това 

се очаква растящото търсене и 

въздействието от изменението на 

климата да увеличат значително натиска 

върху водните ресурси на Европа. В 

този контекст Европейският съюз и 

държавите членки следва да 

предприемат действия, за да гарантират, 

че при водочерпене се зачитат 

границите за наличните възобновяеми 

водни ресурси до 2020 г., включително 

чрез подобряване на ефективността на 

използване на водата посредством 

прибягване към пазарни механизми като 

ценообразуване, което да отразява 

действителната стойност на водата. 

Напредъкът ще бъде улеснен чрез 

39. Ефективността на ресурсите във 

водния сектор също ще се разглежда 

като приоритет, за да се спомогне за 

постигането на добро състояние на 

водите. Въпреки че сушата и недостигът 

на вода засягат все повече части на 

Европа, приблизително 20—40 % от 

наличната вода в Европа все още се 

пилее — например чрез течовете в 

разпределителната мрежа. Съгласно 

наличните модели все още съществуват 

значителни възможности за 

подобряване на ефективността на 

използване на водите в ЕС, по-

специално чрез запазване на 

собствеността върху този ресурс 

като обществено благо, по 

отношение на водочерпенето и 

управлението. Освен това се очаква 

растящото търсене и въздействието от 

изменението на климата да увеличат 

значително натиска върху водните 

ресурси на Европа. В този контекст 

Европейският съюз и държавите членки 

следва да предприемат действия, за да 

гарантират, че при водочерпене се 

зачитат границите за наличните 

възобновяеми водни ресурси до 2020 г., 

включително чрез подобряване на 

ефективността на използване на водата 
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ускорено демонстриране и внедряване 

на новаторски технологии, системи и 

бизнес модели въз основа на 

Стратегическия план за изпълнение на 

Европейското партньорство за иновации 

в сферата на водите. 

посредством прибягване към пазарни 

механизми като ценообразуване, което 

да отразява действителната стойност на 

водата. Напредъкът ще бъде улеснен 

чрез демонстриране и внедряване на 

технологии, системи и модели на 

управление въз основа на 

Стратегическия план за изпълнение на 

Европейското партньорство за иновации 

в сферата на водите.  

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/189 

Изменение  189 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение І – точка 41 – алинея в а) (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) въздействието върху околната 

среда на секторите на храните, 

жилищата и мобилността се 

намалява едновременно с 

намаляването на разходите за 

обществото посредством мерки за 

териториално планиране, 

висококачествен и евтин обществен 

транспорт, намаляване на 

транспорта по време на жизнения 

цикъл на продуктите и регулаторни и 

и икономически стимули за местното 

производство на храни и близост на 

работното място и дома; 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/190 

Изменение  190 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение І  – точка 41 – параграф 1 – тире е) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) да се подобри ефективността на 

използване на водата чрез определяне на 

цели на равнище речни басейни и 

използване на пазарни механизми, 

като например ценообразуване на 

водата. 

е) да се подобри ефективността на 

използване на водата чрез определяне и 

наблюдение на цели в плановете за 

управление на речните басейни, 

укрепване на публичното управление 

на водните ресурси, създаване на 

повече квалифицирани работни места 

и обезпечаване на услугите с подходящ 

бюджет и инвестиционен 

капацитет. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.10.2013 A7-0166/191 

Изменение  191 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение 1 – точка 49 a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 49a. Дерегулацията и 

либерализацията на международната 

търговия доведоха до по-високо 

потребление на енергия и по-голямо 

движение на стоки в световен план и 

съответно до повишаване на 

концентрацията на парникови газове 

в атмосферата.  Запазването и 

насърчаването на местното 

производство и потребление на 

енергия посредством по-къси вериги 

на доставки спомага за допълняемост 

в отношенията в международната 

търговия вместо за конкуренция 

между продукти, производители и 

държави. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.10.2013 A7-0166/192 

Изменение  192 

Жуан Ферейра, Алда Соуза, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение І  – точка 52 – параграф 1 – тире в) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) гражданите в целия ЕС ще се 

възползват от високи стандарти за 

безопасност на питейната вода и водите 

за къпане; 

в) всички гражданите в целия ЕС ще се 

възползват от високи стандарти за 

безопасност на питейната вода и водите 

за къпане при спазване на Резолюция 

64/292 на Общото събрание на ООН, в 

която се признава всеобщото право на 

вода и подходяща хигиена.   

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.10.2013 A7-0166/193 

Изменение  193 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение І  – точка 52 – параграф 1 – тире в) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да се увеличат усилията за прилагане 

на Директивата за питейната вода, по-

специално за малките доставчиците 

на питейна вода, и Директивата за 

водите за къпане; 

в) да се осигури необходимото 

финансиране за всеобщо снабдяване и 

пречистване и да се увеличат усилията  

за спазване на плановете за 

възстановяване и наблюдение и 

контрол на източниците на вода за 

консумация от човека и за прилагане 

на Директивата за водите за къпане. 

Or. pt 



 

AM\1007114BG.doc  PE519.327v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

16.10.2013 A7-0166/194 

Изменение  194 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение 1 – точка 73 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

73. Привличането на инвестиции в 

някои области понастоящем е трудно 

поради липсата на ценови сигнали от 

пазара или поради деформирани 

ценови сигнали, дължащи се на 

несъобразяването по подходящ начин 

с разходите за околната среда или на 

публични субсидии за дейности, 

увреждащи околната среда. 

73. Въвеждането на политиките за 

околната среда изисква обществен 

бюджет и увеличаване на броя на 

щатните места с подходящи 

професии в националното, 

регионалното и местното управление, 

но това стана невъзможно поради 

наложените в някои държави членки 

политики на строги икономии и 

съкращаване на публичните разходи; 

ще бъде необходимо ЕС да преразгледа 

тези политики, за да постигне 

целите си в областта на околната 

среда. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.10.2013 A7-0166/195 

Изменение  195 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение 1 – точка 74 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

74. Европейският съюз и държавите 

членки ще трябва да създадат 

правилните условия, за да гарантират, 

че адекватно са разгледани външните 

ефекти за околната среда и че на 

частния сектор са изпратени правилните 

пазарни сигнали с надлежно отчитане 

на всякакви неблагоприятни социални 

въздействия. Това ще включва по-

систематичното прилагане на 

принципа „замърсителят плаща“ чрез 

постепенното премахване на вредни 

за околната среда субсидии и 

пренасочване на данъчното облагане 

от трудовите доходи към 

замърсяването на околната среда. 

Тъй като природните ресурси стават все 

по-оскъдни, икономическата рента и 

печалбите от собствеността върху тях 

или от монопола върху използването 

им могат да се увеличат. Публичната 

интервенция, за да се гарантира, че 

тези ренти не са прекомерни и че 

външните ефекти са взети предвид, 

ще доведе до по-ефективно използване 

на тези ресурси и ще спомогне да се 

избегне изкривяване на пазарните 

условия, както и да се генерират 

приходи за обществения сектор. В 

рамките на Европейския семестър ще 

74. Европейският съюз и държавите 

членки ще трябва да създадат 

правилните условия, за да направят 

статута на природата и общността 

по-важен от частното натрупване на 

капитал, за да се осигури равенство и 

социална справедливост, като 

поставят принципите на 

икономическа демокрация над 

пазарните закони, а също така и като 

предоставят условията, необходими, 

за да гарантират, че адекватно са 

разгледани външните ефекти за 

околната среда и че на частния сектор са 

изпратени правилните сигнали на един 

регулиран пазар с надлежно отчитане 

на всякакви неблагоприятни социални 

въздействия. Тъй като природните 

ресурси стават все по-оскъдни, все по-

важно е собствеността върху тях да 

бъде публична или постепенно да 

стане публична, за да се гарантира 

всеобщ достъп до тях, съвместим с 

околната среда, което е 

характеристика на 

висококачествените обществени 

услуги. Публичната интервенция ще 

гарантира, че рентите, свързани с 

услуги от този вид не са прекомерни, 

но и ще осигури ефективно и 
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бъдат следвани приоритети в областта 

на околната среда и климата, когато те 

са от значение за перспективите за 

устойчив растеж на отделните 

държави членки, до които са адресирани 

специфични за тях препоръки. Други 

пазарни инструменти, като например 

плащания за екосистемни услуги, 

следва да се използват по-широко на 

равнище ЕС и на национално равнище 

за насърчаване на участието на частния 

сектор и устойчиво управление на 

природния капитал.  

 

 

общодостъпно използване на тези 

ресурси. В рамките на необходимия 

устойчив растеж ще бъдат следвани 

приоритети в областта на околната 

среда и климата на отделните държави 

членки, до които са адресирани 

специфични за тях препоръки. Други 

регулиращи пазара инструменти следва 

да се използват по-широко на равнище 

ЕС и на национално равнище за 

насърчаване на участието на публичния 

сектор и устойчиво управление на 

природните ресурси. 

 

Or. pt 
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16.10.2013 A7-0166/196 

Изменение  196 

Жуан Ферейра, Жаки Енен, Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение 1 – точка 75 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

75. Частният сектор следва също да бъде 

насърчаван да се възползва от 

възможностите, предоставяни от новата 

финансова рамка на ЕС, за да засили 

участието си в усилията за постигане на 

целите, свързани с климата и околната 

среда, особено по отношение на 

дейностите за екоиновации и 

внедряване на нови технологии, като се 

обърне специално внимание на малките 

и средните предприятия. В рамките на 

европейските партньорства за 

иновации следва да се насърчават 

публично-частни инициативи за 

екоиновации, като например 

Партньорството за иновации в 

сферата на водите
66
. Чрез новата 

рамка за иновативни финансови 

инструменти следва да се улесни 

достъпът на частния сектор до 

финансови инвестиции в областта на 

околната среда — особено във връзка с 

биологичното разнообразие и 

изменението на климата. 

Европейските предприятия следва още 

повече да бъдат насърчавани да 

оповестяват като част от своите 

финансови отчети информация в 

сферата на околната среда в степен, 

надхвърляща изискваната съгласно 

75. Частният сектор следва също да бъде 

насърчаван да се възползва от 

възможностите, предоставяни от новата 

финансова рамка на ЕС, за да засили 

участието си в усилията за постигане на 

целите, свързани с климата и околната 

среда, особено по отношение на 

дейностите за екоиновации и 

внедряване на нови технологии, като се 

обърне специално внимание на малките 

и средните предприятия. Европейските 

предприятия следва още повече да 

бъдат насърчавани да оповестяват като 

част от своите финансови отчети 

информация в сферата на околната 

среда в степен, надхвърляща 

изискваната съгласно действащото 

законодателство на ЕС. 
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действащото законодателство на ЕС. 

Or. pt 



 

AM\1007114BG.doc  PE519.327v01-00 
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16.10.2013 A7-0166/197 

Изменение  197 

Жуан Ферейра, Жаки Енен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0166/2013 

Гастон Франко 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година (*) 

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

Предложение за решение 

Приложение І  – точка 82 – параграф 1 – тире 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; 

заличава се 

Or. pt 

 

 


