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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от Adamos Adamou

Изменение 1
Съображение Б

Б. като има предвид, че (заличава се) съществуват малко подходящи показатели за 
ефективно измерване на степента, в която разпоредбите относно биологичното 
разнообразие се спазват при изпълнение на различните политики, един от най-
важните от които е Единният индекс за селскостопански птици,

Or. en

Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin

Изменение 2
Параграф 1 a (нов)

1a. подчертава присъщата стойност на биоразнообразието и неотложната 
необходимост то да бъде защитено от по-нататъшно влошаване в 
резултат на въздействието и намесата на човека, включително, но не само, 
използването, промяната на климата и загубата на местообитания;

Or. en
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Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin

Изменение 3
Параграф 3

3. признава (заличава се) първостепенното значение на здравите екосистеми за 
благоденствието и благосъстоянието в ЕС и по целия свят;

Or. en

Изменение, внесено от Marios Matsakis

Изменение 4
Параграф 3

3. не се отнася за българския текст

Or. en

Изменение, внесено от Marios Matsakis

Изменение 5
Параграф 4

4. (заличава се) изтъква, че промяната на климата и загубата на биоразнообразие 
са тясно свързани и еднакво важни;

Or. en

Изменение, внесено от Riitta Myller

Изменение 6
Параграф 5

5. потвърждава неотложната необходимост от полагане на усилие за изпълнение на 
ангажиментите за спиране на загубата на биоразнообразие в ЕС до 2010 г. (от 
Европейския съвет в Готенбург от 2001 г., стратегията за устойчиво развитие и 
Шестата програма за действие в областта на околната среда); подчертава 
неотложната необходимост от засилени и съгласувани усилия за спиране на тази 
тенденция, по-специално с оглед на малкото време, което остава за изпълнение 
на ангажиментите за 2010 г.; подкрепя интегрирания подход, предложен в 
съобщението на Комисията, според който спирането на процеса на 
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намаляване на естественото разнообразие трябва да стане част от всички 
уместни политики на ЕС;

Or. fi

Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin

Изменение 7
Параграф 6

6. признава потенциалното значение на зараждащата се идея за екосистемни 
услуги, така както е заложена в съобщението на Комисията, като средство за 
включване на икономическото значение на биоразнообразието в други 
политически области, и препоръчва поддържането на екосистемните услуги да 
стане основна цел на всички хоризонтални и секторни политики на ЕС; но 
предупреждава да не се пренебрегва значението на биоразнообразието за 
ползите, които хората извличат от него, и да не се разглежда загубата на 
биоразнообразие единствено като икономически проблем;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin

Изменение 8
Параграф 8 a (нов)

8a. в този контекст призовава Комисията да проучи и даде предложения за 
практически мерки, за да сe интернализира стойността на загубата на 
биоразнообразие в дейности, които имат значително отрицателно 
въздействие върху биоразнообразието;

Or. en

Изменение, внесено от Marios Matsakis

Изменение 9
Параграф 9 a (нов)

9a. подчертава необходимостта в мрежата Натура 2000 да се включат райони 
в отвъдморските страни и територии, които са под суверенитета на 
държави-членки на ЕС;

Or. en
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Изменение, внесено от Riitta Myller

Изменение 10
Параграф 10

10. подчертава необходимостта от допълнителни мерки, насочени към застрашените 
видове, и признава значението на едно разширено използване на планове за 
действие за видовете за тази цел; подчертава, че местообитанията и 
видовете, които трябва да бъдат защитени по силата на директивата, 
трябва да са обект на научни прегледи, провеждани на редовни интервали;

Or. fi

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 11
Параграф 11 a (нов)

11a. признава, че макар ловът на живи животни и търговията с тях да 
продължават да представляват заплаха за биоразнообразието,в Европа има 
различни зоологически институции и други организации, които чрез своите 
развъдни програми и консервационни мерки „in situ” са показали, че могат да 
допринесат за подпомагане на оцеляването на някои застрашени видове;

Or. en

Изменение, внесено от Carmen Fraga Estévez

Изменение 12
Параграф 12

12. признава, че териториалното планиране и използването на диви видове (чрез лов 
и риболов) са ключови фактори, влияещи на биоразнообразието и на 
екосистемните услуги; подчертава по-специално заплахите за земеделските земи 
и горите с висока природна стойност, дължащи се на интензивно използване или 
запустяване; признава заплахите за рибните запаси, нецелевите видове и 
морските местообитания, причинени от екологически неустойчиви начини на 
използване на морската среда, в т.ч. и (заличава се) незаконни практики;

Or. es
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Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin

Изменение 13
Параграф 12

12. признава, че териториалното планиране и използването на диви видове (чрез лов 
и риболов) са ключови фактори, влияещи на биоразнообразието и на 
екосистемните услуги; подчертава по-специално заплахите за земеделските земи 
и горите с висока природна стойност, дължащи се на интензивно използване или 
запустяване; признава заплахите за рибните запаси, нецелевите видове и 
морските местообитания, причинени от екологически неустойчиви риболовни 
практики, в т.ч. и от незаконен риболов и риболов, използващ унищожителни
и неселективни технологии;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin

Изменение 14
Параграф 13 a (нов)

13a. изразява загриженост от намаляващото разнообразие на селскостопански 
животни и растителни сортове; затова призовава за незабавното 
транспониране на Директива на Съвета 98/95/EО1, осигуряваща правно 
основание, което да разреши, в рамките на законодателството за 
търговията със семена, съхранението, чрез използване на in situ или в 
земеделски стопанства, на сортове, застрашени от генетично разпадане; 

Or. en

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 15
Параграф 14

14. изтъква необходимостта от навременно и ефективно изпълнение на Рамковата 
директива за водите, с цел да се постигне “добро екологично състояние” на 
сладките води, както и на Препоръката за интегрирано управление на 
крайбрежните зони; настойчиво призовава държавите-членки да използват 
икономическите инструменти, посочени в член 5 и член 9 на Рамковата 
директива за водите, за да се стимулира внимателното използване на този 
недостатъчен ресурс и да се осигури стабилна финансова основа за 
изпълнение на плановете за управление на речните басейни; подчертава 
необходимостта от изготвяне на амбициозна рамкова директива за моретата с 

  
1 OВ L 25, 1.2.1999 г., стр. 1.
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цел да се постигне “добро екологично състояние” на морската среда; изтъква 
необходимостта следващата морска стратегия да поставя поддържането на 
биоразнообразието и екосистемните услуги като ключова, първостепенна цел;

Or. en

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 16
Параграф 16

16. признава заплахата за екосистемите, която представляват някои пестициди, 
добавки за огнеустойчивост и други устойчиви, биоакумулиращи се и токсични 
химични вещества; подчертава нуждата, в тази връзка, от ефективно изпълнение 
на (заличава се) REACH; подчертава необходимостта от наблюдение на 
биоакумулирането на такива замърсители чрез използване на едри хищници в 
земни, сладководни и морски среди; освен това счита, че трябва да се отдели 
специално внимание на рисковете, свързани с използването на пестициди, 
тъй като пестицидите имат токсично действие и се използват в околната 
среда; посочва, че новото европейско законодателство в областта на 
пестицидите – предложение за регламент за пускане на пазара на продукти 
за растителна защита (COM(2006)0388 - 2006/0136(COD)); предложение за 
рамкова директива за устойчиво използване на пестициди (COM(2006)0372 -
2006/0132(COD)); тематична стратегия за устойчиво използване на 
пестициди (COM(2006)0373 - 2007/2006(INI)) – трябва да гарантира, че 
загубата на биоразнообразие в Европа не нараства поради използването на 
пестициди;

Or. en

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 17
Параграф 18 a (нов)

18a. посочва, че имуно-контрацепцията може да играе решаваща роля за 
контрола на млекопитаещи агресивни екзотични видове (АЕВ) и отбелязва 
важната изследователска дейност, която понастоящем се извършва в тази 
област; настойчиво призовава Комисията да задели средства за 
финансиране на европейска изследвания в областта на имуно-
контрацепцията, както и да публикува покана за предложения за проекти; 
отбелязва, че Програмата LIFE + е една съществуваща рамка, която може 
да се използва по-ефективно за насърчаване на действия във връзка с АЕВ;

Or. en



AM\631307BG.doc 7/14 PE 378.729v01-00

BG

Изменение, внесено от Andres Tarand

Изменение 18
Параграф 18 a (нов)

18a. Призовава Комисията да предприеме мерки за предлагане на 
законодателство, с което да се забрани внасянето на чужди видове в 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 19
Параграф 19

19. Обръща внимание върху понякога катастрофалното въздействие на 
екзотичните видове върху морската екосистема; призовава за спешни мерки 
за предотвратяване на преноса на организми в баластните води и 
настойчиво призовава държавите-членки да приложат Международната 
конвенция за контрол и управление на баластната вода и утайките от корабите 
по СМО;

Or. nl

Изменение, внесено от Avril Doyle and Adamos Adamou

Изменение 20
Параграф 20

20. подчертава необходимостта от пълно прилагане на законодателната рамка на ЕС 
за генномодифицираните организми; посочва потенциалните рискове за 
биоразнообразието, свързани с производството на генномодифицирани 
култури в промишлени мащаби, и иска Комисията да направи оценка на 
въздействието върху европейските екосистеми;

Or. en
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Изменение, внесено от Riitta Myller

Изменение 21
Параграф 21

21. силно подкрепя ефективното прилагане на Конвенцията за биологичното 
разнообразие (КБР) и насърчава водещата роля на ЕС в това отношение; изтъква 
значението на прилагането на работни програми по КБР, в това число и в 
защитени територии; подчертава необходимостта от приключване на работата 
по въвеждане на международен режим на достъп до генетични ресурси и обмен 
на резултатите; подчертава, че трябва да се засили взаимното подпомагане и 
съвместно действие на международни екологични споразумения;

Or. fi

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 22
Параграф 21

21. силно подкрепя ефективното прилагане на Конвенцията за биологичното 
разнообразие (КБР) и насърчава водещата роля на ЕС в това отношение; изтъква 
значението на прилагането на работни програми по КБР, в това число и в 
защитени територии; подчертава необходимостта от приключване на работата 
по въвеждане на международен режим на достъп до генетични ресурси и обмен 
на резултатите; предлага да се изисква от трети страни, получаващи 
субсидии от ЕС, да спазват политиките на ЕС за биоразнообразието;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin

Изменение 23
Параграф 23

23. подчертава заплахата за биоразнообразието от риболова с дънни мрежи в 
открито море и други неустойчиви риболовни практики; отбелязва 
скорошното решение на Общото събрание на ООН в тази връзка; (заличава се) 
настойчиво призовава Комисията да работи с ООН и съответните регионални 
организации за управление на рибното стопанство, където има такива, да 
приеме и изпълни мерки за управление на целия риболов в открито море, 
включително с дънни мрежи; освен това призовава Комисията да работи с 
ООН за бързо прилагане на мерките за опазване на значими дълбоководни 
местообитания в открито море от унищожителни риболовни практики, 
включително риболова с дънни мрежи;
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Or. en

Изменение, внесено от Carmen Fraga Estévez

Изменение 24
Параграф 23

23. подчертава заплахата за биоразнообразието от риболова с дънни мрежи 
(заличава се) по отношение на някои морски местообитания, например 
кораловите рифове и подводните планини и стълбове; отбелязва скорошното 
решение на Общото събрание на ООН в тази връзка; настойчиво призовава 
Комисията (заличава се) да представи допълнителни законодателни 
предложения за опазването на подобни местообитания във води на ЕС; 
настойчиво призовава Комисията да продължи да работи с ООН и регионални 
организации за рибното стопанство за бързо прилагане на мерките за 
опазване на значими дълбоководни местообитания в открито море от 
унищожителни риболовни практики;

Or. es

Изменение, внесено от Carmen Fraga Estévez

Изменение 25
Параграф 23 a (нов)

23a. Обръща внимание в тази връзка към пакета мерки, неотдавна представени 
от ЕС в ООН, чиято цел е да се гарантира, че риболов с дънни мрежи, 
който може неблагоприятно да се отрази на уязвими екосистеми, ще 
подлежи на оценка преди да се даде разрешение за извършването му, като 
мерките в тази насока трябва да се прилагат в рамките на 
отговорностите на регионалните организации за рибното стопанство 
(РОРС) или, ако въпросните зони още не се регулират от подобни органи, от 
държавите, под чийто флаг плават съответните кораби;

Or. es

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 26
Параграф 29

29. признава "екологичния отпечатък" на търговията на ЕС върху 
биоразнообразието и екосистемните услуги в трети страни; настойчиво 
призовава Комисията и държавите-членки да определят основните последици от 
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търговията за биоразнообразието и екосистемните услуги, по-специално чрез 
изготвяне на оценки на въздействието върху устойчивото развитие; подчертава 
необходимостта от прилагане на мерки за намаляване на екологичното 
въздействие на глобализацията в контекста на многостранни, регионални и 
двустранни споразумения за свободна търговия; подчертава, че европейските 
политики не трябва да водят до намаляване на биоразнообразието в трети 
страни.

Or. en

Изменение, внесено от Carmen Fraga Estévez

Изменение 27
Параграф 32

32. Приветства подхода, който ще се прилага в рамките на новите 
споразумения за партньорство в областта на рибното стопанство, които се 
основават на устойчивост на рибните запаси, приоритет на усилията за 
изграждане на култура на устойчиво развитие на рибното стопанство  в 
съответните трети страни и непрекъснато увеличаване на финансовите
средства, предоставяни от Общността в тези страни за национални 
планове за рибното стопанство въз основа на критерии за устойчиво 
развитие, предоставени средства за научни и образователни цели и помощ 
за насърчаване на третите страни да се присъединят към регионални 
организации за рибното стопанство, както и инвестиции, които ще бъдат 
направени в рамките на споразумения за прилагане на високи технологии с 
цел подобряване на надзора; може само да даде положителна оценка на 
ролята, абсолютно измерима по обективни показатели, която 
споразуменията в областта на рибното стопанство са играли в миналото, 
като са дали възможност на хората от много по-слабо развити страни да 
получат по-голям достъп до собствените си рибни запаси, довели са до 
откриване на работни места в крайбрежните райони в резултат от 
действията на флота на Общността, и са засилили финансовата позиция 
на тези райони благодарение на хладилни складове и преработвателни 
предприятия, създадени на сушата; и приветства факта, че контактите 
със строго регулирани флотове, каквито са флотовете на Общността, са 
допринесли за осъществяване на постепенна положителна промяна в 
подхода към управлението на рибното стопанство;

Or. es
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 28
Параграф 36

36. признава огромното предизвикателство, което представлява нуждата да се 
разбере биоразнообразието; изразява силна загриженост от това, че отделените 
за проучване на биоразнообразието и екосистемите средства са твърде малко, 
предвид значимостта на въпроса за нашето благоденствие и благосъстояние; 
настойчиво призовава да се обърне по-голямо внимание на отделянето на 
средства за проучване на биоразнообразието в Общността (FP7) и по 
националните изследователски програми; признава необходимостта от 
повишаване на обществената информираност относно значението на 
биоразнообразието;

Or. en

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 29
Параграф 37

37. признава необходимостта от по-ефективни механизми, чрез които базата данни 
за биоразнообразието и екосистемните услуги да се използва за въздействие 
върху политиката на равнище Общност, държави-членки и на международно 
равнище; подкрепя предложението да се внедри нов механизъм на равнище ЕС 
за предоставяне на независими, авторитетни консултации за тази цел, при 
отчитане на съществуващите разпоредби; призовава Комисията да изготви 
проучвания и оценки на въздействието на производството на възобновима 
енергия върху биоразнообразието и промените в биоразнообразието в 
градските райони, включително положителното и отрицателното 
въздействие на нови видове, които се появяват в градските райони;

Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 30
Параграф 37 a (нов)

37a. Изразява загриженост относно намаляването на много рибни видове и 
относно факта, че научните доклади на Международния съвет за 
изследване на морето (ICES) само отчасти и понякога се вземат предвид 
при определянето на годишния общ допустим улов (ОДУ); признава, че 
научните доклади не са политически диктати, но счита, че трябва да са 
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налице силни основания и аргументи, когато не се спазват научните
препоръки; счита, че в такъв случай Комисията и Съветът трябва също да 
излязат с аргументи, за да докажат, че принципът за максимално 
устойчивия улов (МУУ) е действително спазен в ЕС;

Or. nl

Изменение, внесено от Carmen Fraga Estévez

Изменение 31
Параграф 39

39. подчертава отговорността на държавите-членки за използване на всички 
налични възможности по ОСП, ОПР, Кохезионния фонд, структурните фондове, 
Life+ и Седмата рамкова програма, като се придържат към съответните 
цели и приоритети, и за отделяне на средства на национално равнище; 
настойчиво призовава за по-голямо отчитане на финансовите нужди при 
прегледа на бюджета за 2008-2009 г., при който следва да се направи оценка на 
това доколко финансирането от ЕС за биоразнообразие, и по-специално за 
Натура 2000, е достатъчно и реално осигурено;

Or. es

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 32
Параграф 39 a (нов)

39a. Обръща внимание на възможностите, съществуващи по силата на 
Директивата за екологичната отговорност за прилагане на принципа 
„замърсителят плаща“ и настойчиво призовава държавите-членки да 
използват тези възможности за финансиране на мерки за постигане на 
екологични цели, включително и по Директивата за местообитанията и 
Директивата за птиците;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin

Изменение 33
Параграф 42 a (нов)

42a. Подчертава значението на пълното и последователно изпълнение и 
прилагане на Директивата за птиците и Директивата за 
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местообитанията; настоява Комисията и държавите-членки да отделят 
достатъчно ресурси и внимание за изпълнението на тази задача;

Or. en

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 34
Параграф 45 a (нов)

45a. Отбелязва, че биоразнообразието е абстрактна концепция, която се 
разбира от малцина, но същевременно много хора се чувстват емоционално 
привързани към ландшафта с неговите исторически, създадени от човека 
елементи и се възхищават на красотата му; изразява съжаление, че 
широкомащабното земеделие се е отразило негативно на 
биоразнообразието и красотата на ландшафта; смята, че 
възстановяването на ландшафта, като например защитни насаждения 
между ливадите, ще бъде широко приветствано и ще помогне за 
възстановяване на биоразнообразието;

Or. nl

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 35
Параграф 45 a (нов)

45a. Отбелязва, че европейските зоопаркове и аквариуми ежегодно се посещават 
от над 100 милиона души и признава, че тези институции играят важна 
роля за повишаване на обществената информираност по екологични 
въпроси;

Or. en

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 36
Параграф 48

48. приветства предложението на Комисията за представяне пред Съвета и 
Парламента на междинни оценки (до края на 2008 г.) и окончателни оценки (до 
края на 2010 г. и до края на 2013 г.) за постигнатия напредък по отношение на 
поставените цели в Съобщението на Комисията за плана на действие; 
подчертава, че заключенията от тези оценки следва да се вземат предвид в 
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процеса на определяне на общата политика и прегледа на б\бюджета, 
включително и прегледа на бюджета за 2008-2009 г. и прегледа на политиката и 
бюджета за периода след 2013 г.; настойчиво призовава Комисията да 
представи цялостна дългосрочна стратегия за биоразнообразието след 2010
г.;

Or. en
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