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Общността в областта на околната среда 
(2007/2204(INI))

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 1
Параграф 1

1. Във връзка с приемането през м. юни 2006 г. от Европейския съвет на обновена 
стратегия за устойчиво развитие на ЕС, призовава Комисията да придвижва и 
укрепва приоритетите и целите на Шестата програма за действие в областта 
на околната среда, която е екологичният стълб на Стратегията за 
устойчиво развитие, с цел подобряване на качеството на живот на всички 
граждани;

Or. en

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 2
Параграф 1

1. Във връзка с приемането през м. юни 2006 г. от Европейския съвет на обновена 
стратегия за устойчиво развитие на ЕС, призовава Комисията да добави 
устойчивото развитие към своя списък с основни приоритети на Европейския 
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съюз и да пригоди по подходящ начин целите на Шестата програма за действие 
в областта на околната среда, с цел подобряване на качеството на живот на 
всички граждани;

Or. fr

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 3
Параграф 1 а (нов)

1а. подчертава пряката взаимна връзка между състоянието на околната среда 
и здравето на човека; приканва Комисията, с оглед на осъществяването на 
т.нар. "Health in all policies"стратегия, която цели здравето да се 
интегрира във всички политики, да направи сред Европейския съюз 
проучвания, които изясняват причинно-следствените връзки между 
изменението на състоянието на здравето и изменението на качеството на 
околната среда, и призовава също така Комисията да отдели на опазването 
на здравето на човека съществено място сред приоритетите, свързани с 
околната среда;

Or. hu

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 4
Параграф 2

2. Подчертава необходимостта от ефективно и прецизно прилагане на 
законодателството на Общността в областта на околната среда и препоръчва да 
се вземат специални мерки за подпомагане в полза на регионите, които се 
сблъскват с трудности при прилагането на този аспект на достиженията на 
правото на Общността; насърчава органите на държавите-членки да изготвят 
стратегии за транспониране, с цел ясно определяне на ролята и отговорностите 
на националните и регионални и местните органи за правилно транспониране 
и прилагане на законодателството на Общността в областта на околната среда;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 5
Параграф 3

3. Призовава за засилено сътрудничество на равнище на Общността в областта на 
предотвратяването на бедствия, както това е изложено в Шестото споразумение 
за икономическо партньорство (СИП), и призовава за създаване на европейски 
сили, които да са в състояние да реагират незабавно в случай на спешност, 
както предлага в своя доклад членът на Европейската комисия, г-н Barnier, 
и изразява съжаление поради бездействието и липсата на продължение по 
този въпрос; в този контекст, изтъква необходимостта от продължаване 
на развиването на способност за бързо реагиране, основана на структурите 
на гражданската защита на държавите-членки, съгласно пълномощията, 
предоставени от Европейския съвет от 15 и 16 юни 2006; насърчава 
Комисията да включи предотвратяването на бедствия като една от своите цели 
при разглеждането на въпроса за промените на климата;

Or. fr

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 6
Параграф 3 а (нов)

3а. подчертава колко е важно да се предизвика доброволна промяна в 
потребителското поведение, която освен националната законодателна 
рамка, би могла да има положителен ефект върху размера и силата на 
подкрепата за опазването на околната среда от участниците в пазара;

Or. hu

Изменение, внесено от Grażyna Staniszewska

Изменение 7
Параграф 4 а (нов)

4а. обръща внимание на необходимостта от включване на програмата 
„Натура 2000“ в плановете за регионално развитие по такъв начин, че 
принципът за опазване на биологичното разнообразие на Европа да се 
съгласува с възможността за развитие и подобрение на благосъстоянието 
на населението; по този въпрос е необходима широка информационна 
кампания и насърчаване на добрите практики, които показват по какъв 
начин могат да бъдат съгласувани тези, на пръв поглед противоположни,
подходи;
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Or. pl

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 8
Параграф 5

5. Подчертава необходимостта от по-добре координирани мрежи от регионални и 
местни участници, с цел разпространяване на най-добри практики в по-малко 
развитите региони; подкрепя насърчаването на трансграничното сътрудничество 
в областта на околната среда със страни и региони, граничещи с Европейския 
съюз, като например регионите на Черно, Балтийско и Средиземно море;

Or. en

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 9
Параграф 5

5. Подчертава необходимостта от по-добре координирани мрежи от местни 
участници, с цел разпространяване и прилагане на най-добри практики в по-
малко развитите региони; подкрепя насърчаването на трансграничното 
сътрудничество в областта на околната среда със страни и региони, граничещи с 
Европейския съюз, като например регионите на Черно, Балтийско и Средиземно 
море;

Or. fr

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 10
Параграф 5

5. Подчертава необходимостта от по-добре координирани мрежи от местни 
участници, с цел разпространяване на най-добри практики във всички региони;
подкрепя насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на 
околната среда със страни и региони, граничещи с Европейския съюз, като 
например регионите на Черно, Балтийско и Средиземно море;

Or. en
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Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 11
Параграф 5

5. Подчертава необходимостта от по-добре координирани мрежи от местни 
участници, с цел разпространяване на най-добри практики в по-малко развитите 
региони; подкрепя насърчаването на трансграничното сътрудничество в 
областта на околната среда между страните – членки на Европейския съюз, 
както и със страни и региони, граничещи с Европейския съюз, като например 
регионите на Черно, Балтийско и Средиземно море, именно с цел да се 
предотврати трансграничното замърсяване;

Or. hu

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 12
Параграф 6

6. Припомня, че инвестирането в новаторски, екологосъобразни технологии и 
екологично проектиране, ефикасност при крайното изразходване на 
енергия и енергийна ефективност на сградите е много ползотворно в 
дългосрочен план, въпреки възможните краткосрочни високи разходи, и 
подчертава необходимостта от това регионите да насърчават дружествата да се 
възползват в пълна степен от подобни инвестиции;

Or. en

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 13
Параграф 7

7. Насърчава държавите-членки и органите на регионалното и местното 
управление да се възползват оптимално от новите възможности за инвестиции, 
предоставени от структурните фондове, да премахнат неблагоприятните за 
околната среда субсидии и да гарантират, че техните оперативни програми 
допринасят за по-добро прилагане на законодателството на Общността в 
областта на околната среда и дългосрочната цел за устойчиво развитие в целия 
ЕС;
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Or. en

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 14
Параграф 7

7. Насърчава държавите-членки да се възползват оптимално от новите 
възможности за инвестиции, предоставени от структурните фондове, новите 
програми за добросъседство и да гарантират, че техните оперативни програми 
допринасят за по-добро прилагане на законодателството на Общността в 
областта на околната среда и дългосрочната цел за устойчиво развитие в целия 
ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 15
Параграф 7

7. Насърчава държавите-членки да се възползват оптимално от новите 
възможности за инвестиции, предоставени от структурните фондове и да 
гарантират, че техните оперативни програми допринасят за по-добро прилагане 
на законодателството на Общността в областта на околната среда и 
дългосрочната цел за устойчиво развитие в целия ЕС в съзвучие с останалите 
тематични приоритети;

Or. fr

Изменение, внесено от Elspeth Attwooll

Изменение 16
Параграф 7 а (нов)

7a. Призовава, по-специално, държавите-членки да гарантират, че проектите, 
финансирани от структурните фондове са в съгласие с целта за опазване и 
подобряване на околната среда, както е посочено в член 17 от Регламент 
1083/2006 на Съвета;

Or. en
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Изменение, внесено от Jean Marie Beaupuy

Изменение 17
Параграф 8

8. Призовава Комисията да подпомага националните, регионални и местни органи 
при ангажирането им със съвместни устойчиви обществени поръчки чрез 
предоставяне на ясна рамка за улесняване на определянето на измерими цели и 
критерии за качество.

Or. fr

Изменение, внесено от Jill Evans

Изменение 18
Параграф 8

8. Призовава Комисията да подпомага националните, регионални и местни органи 
при ангажирането им със съвместни устойчиви обществени поръчки чрез 
предоставяне на ясна рамка за улесняване на определянето на измерими цели и 
критерии за качество.

Or. en

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 19
Параграф 8 а (нов)

8а. Като припомня значението на производството на енергия от възобновяеми 
източници, приканва Комисията да въведе система от помощи за 
подобряване на енергийната ефективност или да увеличи изгодата от 
настоящите мерки за икономическа подкрепа, които позволяват енергия, 
получена от възобновяеми източници, да се налее в съществуващата мрежа 
за пренос на енергия от твърдо гориво;

Or. hu
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Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 20
Параграф 8 б(нов)

8б. Като има предвид необходимостта от употреба на възобновяеми 
източници на енергия, припомня на Комисията, че първото поколение 
методи за производство на биогорива поставя сериозни въпроси от гледна 
точка на устойчивото развитие и във връзка с това Европейският съюз 
трябва да положи усилия да замени тези методи за производство с такива 
методи, при които за суровина за производството на биогориво не се 
използват растения, отгледани върху обработваеми земи, а се използват 
селскостопански отпадъци.

Or. hu
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