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„Почистване в Европа“ и „Да го направим в целия свят – 2012 г.“
Декларация на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно „Почистване в 
Европа“ и „Да го направим в целия свят – 2012 г.“

Европейският парламент,

– като взе предвид член 123 от своя правилник,

A. като има предвид, че изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците е недобро,

Б. като има предвид, че липсата на социална отговорност и осведоменост по 
екологичните въпроси продължава да бъде проблем в много държави-членки,

В. като има предвид, че от 2008 г. движението „Да го направим!“ провежда развивани 
близо до народа национални граждански инициативи, с масово участие на граждани 
от Естония, Латвия, Литва, Португалия, Словения и Румъния, и тези инициативи 
доведоха до постигането на конкретни резултати, като например откриването и 
обозначаването на незаконни сметища и тяхното почистване,

1. Отбелязва, че „Да го направим в целия свят!“ е доброволно движение, което прикани 
всички страни в Европа да обединят своите усилия в един ден през 2012 г. с цел 
извършване на най-голямото почистване, организирано до този момент;

2. Призовава политиците да насърчават активно инициативите, а гражданите – да се 
включат в тях;

3. Счита, че този ефективен инструмент следва да получи широка подкрепа, за да се 
повиши осведомеността и да се увеличи отговорността относно управлението на 
отпадъците, с оглед постигане на възможно най-високото равнище на 
рециклирането; 

4. Призовава Комисията да подкрепи тази инициатива с всички налични средства и да 
създаде уебсайт, на който да се публикуват съществуващите данни относно 
националните регистри за сметосъбирането, както и карти, указващи 
местоположението на незаконните сметища; 

5. Призовава държавите-членки да положат допълнителни усилия с цел пълно 
изпълнение и прилагане в тях на съществуващото законодателство на ЕС в областта 
на отпадъците;

6. Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица1, на Комисията, Съвета и правителствата и 
парламентите на 27-те държави-членки.

1 Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 1 към протокола от заседанието на 
12.5.2011 г. (P7_PV(2011)05-12(ANN1)).


