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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно междинен преглед на изпълнението на Шестата програма за действие на 
Общността в областта на околната среда
(2007/2204 (INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шестата програма за действие на 
Общността за околната среда1,

– като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2006 г. относно тематична 
стратегия за защита и опазване на морската среда2, 

– като взе предвид своята позиция от 14 ноември 2006 г. относно предложението за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща рамка за действия 
на Общността в областта на политиката за морската среда (Директива за морската 
стратегия)3,

– като взе предвид своята резолюция от 25 април 2007 г. относно тематична 
стратегия за устойчиво използване на природни ресурси4,

– като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2006 г. относно тематична 
стратегия за градската среда5,

– като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно тематична 
стратегия за опазване на почвите6,

– като взе предвид своята позиция от 14 ноември 2007 г. относно предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване 
на почвата и за изменение на Директива 2004/35/ЕО7,

– като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2006 г. относно тематична 
стратегия за замърсяването на въздуха8,

– като взе предвид своята позиция от 26 септември 2006 г. относно предложението за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на 
атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа9,

                                               
1 ОВ L 242, 10.9.2002 г., стp. 1.
2 ОВ С 314 Е, 21.12.2006 г., стр. 131.
3 ОВ С 314 Е, 21.12.2006 г., стр. 86.
4 Приети текстове, P6_TA(2007)0154.
5 ОВ С 306 Е, 15.12.2006 г., стр. 182.
6 Приети текстове, P6_TA(2007)0504.
7 Приети текстове, P6_TA(2007)0509.
8 ОВ С 306 Е, 15.12.2006 г., стр.176.
9 ОВ С 306 Е, 15.12.2006 г., стр.103.
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– като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2007 г. относно тематична 
стратегия за рециклирането на отпадъци1,

– като взе предвид своята позиция от 13 февруари 2007 г. относно предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците2,

– като взе предвид своята позиция от 23 октомври 2007 г. относно предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие 
на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди3, 

– като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2007 г. относно тематична 
стратегия относно устойчивото използване на пестициди4,

– като взе предвид своята позиция от 23 октомври 2007 г. относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита5,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, комисията по 
международна търговия, комисията по регионално развитие и комисията по 
земеделие и развитие на селските райони (A6-0000/2007),

А. като има предвид, че Европа все още не е стъпила на пътя към постигане на 
истинско устойчиво развитие, 

Б. като има предвид, че чистата и здравословна околна среда е жизненоважна за 
благосъстоянието на човека и за добрите обществени условия,

В. като има предвид, че добрите политики в областта на околната среда могат да 
допринесат и за постигането на други цели като повишаване на 
конкурентоспособността, стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на 
създаването на нови работни места,

1. изразява съжаление, че междинният преглед на изпълнението на Шестата програма 
за действие на Общността в областта на околната среда е отложен с две години и че 
общо взето Европейският съюз изостава с прилагането на предвидените в 
програмата за действие мерки, което противоречи на твърденията на Комисията в 
нейния междинен преглед; припомня, че за разлика от предшестващата я програма 
Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда беше 
приета съгласно процедурата за съвместно вземане на решения по член 251 от 

                                               
1 ОВ С 287 Е, 29.11.2007 г., стр. 168.
2 ОВ С 287 Е, 29.11.2007 г., стр. 136.
3 Приети текстове, P6_TA(2007)0444.
4 Приети текстове, P6_TA(2007)0467.
5 Приети текстове, P6_TA(2007)0445.
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Договора за ЕО; призовава ЕС да направи всичко, което е от неговите правомощия, 
за постигане на целите, съгласувани в Шестата програма за действие на Общността 
в областта на околната среда, тъй като непостигането на тези цели би навредило на 
доверието в ЕС, наред с другото в очите на онези членове на обществеността, които 
проявяват загриженост за състоянието на околната среда;

2. отбелязва, че използването на тематични стратегии като нов инструмент за 
действие направи предварителните законодателни процеси по-важни и създаде 
допълнителни възможности за участие на заинтересовани лица и по-стратегически 
подход към законодателната политика на ЕС; въпреки това изразява съжаление, че 
тематичните стратегии също така удължиха процеса на създаване на политика в 
областта на околната среда като забавят формулирането на конкретни предложения 
за политики и приемането на последващи мерки;

3. счита, че е жизненоважно да се укрепи позицията на Шестата програма за действие 
на Общността в областта на околната среда като екологичното измерение на 
стратегията за устойчиво развитие на ЕС;

Тематични стратегии

4. счита, че ЕС действа последователно за постигане на целите на дипломацията в 
областта на климата, определени в Шестата програма за действие на Общността в 
областта на околната среда; въпреки това припомня, че Европейският съюз не успя 
да изпълни всички задължения що се отнася до целите и приоритетните действия за 
спиране на изменението на климата; изключително е загрижен за нарастването на 
емисиите от транспорт и бавния ход на мерките, които се използват за подобряване 
на енергийната ефективност; припомня на Комисията да публикува съобщение 
относно количествено измерими цели в областта на околната среда за устойчива 
транспортна система; очаква държавите-членки да постигнат целите за намаляване 
на емисии от парникови газове за отделни страни, установени в Протокола от 
Киото до 2012 г.;

5. изразява съжаление относно факта, че целта за спиране на намаляването на 
биоразнообразието до 2010 г. вероятно няма да бъде постигната и че предложените 
стратегии за опазване на морската околна среда и почва няма да доведат до 
конкретни резултати за околната среда до 2012 г.; отбелязва, че са необходими по-
големи усилия за подпомагане на интегрирането на политиката в областта на 
биологичното разнообразие в други политики; обръща внимание на 
необходимостта от подходящо финансиране на „Натура 2000 г.”;

6. счита, че по отношение на химикалите Регламент (ЕО) № 1907/20061 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на 
Европейска агенция по химикалите представлява напредък за намаляване на 
рисковете за хората и околната среда, въпреки че регламентът не е съгласуван във 

                                               
1 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1354/2007 на Съвета (OВ L 304, 
22.11.2007 г., стр. 1).
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всяко отношение с Шестата програма за действие в областта на околната среда; 
изразява съжаление, че тематичната стратегия относно устойчиво използване на 
пестициди беше значително забавена и мерките, предприети за подобряване на 
качеството на въздуха и градската среда и за намаляване на шума, са недостатъчни 
за постигане на целите на Програмата за действие в областта на околната среда; 
призовава Комисията да представи възможно най-скоро преразгледаната Директива 
относно националните тавани за емисии; счита, че е необходимо гарантиране на 
пълното спазване на Директивата относно шума в околната среда;

7. отбелязва, че са налице основни пропуски по отношение на целите за защита на 
водата, предвидени в Шестата програма за действие в областта на околната среда; 
въпреки това призовава Комисията да осигури пълно изпълнение на Рамковата 
директива за водите и повторно да оцени интегрирането на ангажиментите за 
защита на водите в другите политики; освен това настоятелно призовава Комисията 
възможно най-скоро да представи предложение за директива относно намаляване 
на количеството на фосфора в земеделието;

8. изразява съжаление, че тематичните стратегии относно природните ресурси и 
отпадъците размиха целите на Шестата програма за действие в областта на 
околната среда; изразява съжаление, че на европейско равнище не са формулирани 
конкретни цели за премахне знака за равенство между икономическия растеж и 
използването на ресурсите; изразява съгласие, че са необходими по-нататъшни 
действия по отношение на биологичните отпадъци, за да се насърчи по-
нататъшното отделяне от депата и да се гарантира, че се използват най-добрите 
възможности за обработка, като тези, които се основават на смекчаване на 
последиците от изменението на климата;

Изпълнение и осигуряване на спазването на съществуващото законодателство

9. припомня, че пълното и правилно изпълнение на съществуващото законодателство 
е приоритет, и счита, че задължителното законодателство остава водещо за 
посрещане на предизвикателства в областта на околната среда; затова изисква от 
бюджетните органи на ЕС да предоставят на Комисията като пазител на Договора 
всички необходими финансови и човешки ресурси, за да се гарантира, че се 
извършва най-ефективното наблюдение на изпълнението и осигуряването на 
спазването на съществуващото законодателство;

10. същевременно изразява загриженост относно различните предложения, че 
всеобщите разпоредби следва да се намалят и отслабят, като се заменят с 
доброволни споразумения или други мерки с незадължителна сила; затова отново 
заявява, че по-доброто регулиране следва да се концентрира върху недвусмислени 
правила и стандарти и върху законодателство, свързано с одобрени цели и с по-
добро осигуряване на спазването на правилата; 

11. дава положителна оценка на предложенията на Комисията да засили осигуряването 
на спазването на законодателството относно околната среда на национално 
равнище посредством подобрен достъп до правосъдие и хармонизирано прилагане 
на наказателното право; отбелязва, че превантивните аспекти на наказателното 
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право допринасят за по-добро осигуряване на спазването на правилата и по-добра 
защита на околната среда;

Стимули за околната среда и реформиране на субсидиите за проекти, 
увреждащи околната среда

12. приветства Зелената книга на Комисията относно пазарните инструменти за целите 
на политиките в областта на околната среда и за свързаните с тях политики; счита, 
че е необходимо по-широко използване на пазарни инструменти, като се вземат 
предвид въздействието на всички процеси на производство и разпространение, 
както и моделите на потребление върху околната среда;

13. отбелязва същевременно, че екологосъобразното данъчно облагане продължава да 
има скромно значение и не показва тенденция към засилване; призовава Комисията 
и държавите-членки да положат повече усилия за реформиране на 
екологосъобразното данъчно облагане, включително за постепенното прехвърляне 
на данъчни тежести от отрицателни социални данъци (например, за труд) към 
положителни социални данъци (например, дейности, които са вредни за околната 
среда, като използването на ресурсите или замърсяването); посочва, че въпреки 
изискването за единодушие при вземането на решения в областта на данъчното 
облагане Договорите предлагат възможността за засилено сътрудничество, и 
обръща внимание на наличието на метода за отворено координиране;

14. отбелязва тласъка, даден на премахването на субсидиите за проекти, увреждащи 
околната среда; обаче изразява съжаление, че не се очакват в близко бъдеще 
конкретни стъпки за реформиране на субсидиите за проекти, увреждащи околната 
среда;

Интегриране на политиката в областта на околната среда, международно 
сътрудничество и стимули за новаторство

15. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да насърчават по-силна и 
по-последователна политика в областта на околната среда при всяко вземане на 
политически решения; изразява съжаление както от липсата на интегриране сред 
различните правни рамки в областта на околната среда и подготвителните действия 
за ново законодателство, така и от липсата на интегриране в законодателството, 
което има различни основни цели от тези за опазване на околната среда;

16. счита, че за постигане на конкретни резултати за интегриране на съображенията от 
областта на околната среда в други, икономически сектори е необходимо да се 
изготвят задължителни цели за отделните сектори и графици;

17. дава положителна оценка на Комисията за нейния силен ангажимент за засилване 
на международното измерение на политиката в областта на околната среда; счита, 
че е необходимо да се осигури интегрирането на политиката в областта на околната 
среда във всички външни дейности на Европа и да се подобри управлението на 
околната среда; насърчава ЕС да продължи да стимулира амбициозните политики и 
изисквания в областта на околната среда;
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18. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават по-прагматична и 
хоризонтална употреба на новаторски и нови технологии във всички политики на 
ЕС, свързани с околната среда, с цел тези елементи да играят главна роля за 
засилването на защитата на околната среда; подчертава необходимостта от 
въвеждане без забавяне на т. нар. подход на ЕС „водещ играч”, който представлява 
по-амбициозен инструмент за непрекъснато подобрение на моделите за 
производство и потребление, и от гарантиране, че за в бъдеще всички продукти на 
пазара на ЕС ще бъдат проектирани, произведени и използвани съгласно 
критериите за устойчиво развитие; 

19. насърчава ЕС да приеме изцяло екологосъобразни правила за възлагане на 
обществени поръчки, за да стимулира новаторството и моделите за устойчиво 
производство и потребление;

Проправяне на пътя за промяна на поведението

20. посочва, че са необходими нови начини за измерване на благоденствието, основани 
на реалистични стойности за екологичните услуги; счита, че БВП вече не 
представлява подходящо средство за измерване на благоденствието и развитието, 
тъй като не може сам по себе си да отрази всички аспекти и нужди на модерното 
общество; насърчава ЕС да продължава да развива и политически да използва нов 
показател, който интегрира отрицателното въздействие на икономическия 
напредък върху нашата околна среда и нашето здраве и допринася за усилията за 
премахване на знака за равенство между икономическия растеж и натиска върху 
околната среда; счита, че този нов показател следва да насърчава развитието на 
интегрирано общество и да дава тласък за по-добро интегриране на съображенията 
от областта на околната среда в други политики; 

21. счита, че ЕС следва да играе водеща роля в развитието на политически 
възможности, които да проправят пътя за дълбоки промени в поведението в 
моделите за производство и потребление;

22. счита, че вярната информация до гражданите следва да се счита за приоритет; 
силно поддържа разработването на ясна и подробна система за обозначаване, тъй 
като тя би допринесла в голяма степен за подпомагане на потребителите при 
„правене на верния избор”; 

23. настоява, че Комисията или външен институт, действащ от свое име, следва да 
извърши цялостна оценка на резултатите от Шестата програма за действие в 
областта на околната среда, преди да изготви окончателно предложение за Седмата 
програма за действие в областта на околната среда;

o
o o

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Mid-Term Review of the Sixth Community Environment Action Programme

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety of the European 
Parliament has had an assessment made of how well the European Union has so far honoured 
its commitments under the Sixth Community Environment Action Programme, which was 
approved in 2002 and runs until 2012. This assessment revealed that the implementation of 
the Action Programme is either very behind schedule or extremely behind schedule in the 
case of a number of priority objectives. In the light of the measures so far carried out, it does 
not seem that the priority environmental objectives of the programme will be achieved by 
2012. Accordingly, the assessment does not support the claim by the Commission in its own 
mid-term review that, on the whole, the EU is on schedule with the implementation of the 
measures planned in the Action Programme.

Before the Sixth Environment Action Programme was approved, there was considerable 
debate on how the EU-wide objectives in each priority field should be formulated. 
Parliament's rapporteur would have liked clearer quantitative and qualitative objectives and 
timetables to be included in the text. The Commission did not endorse the adoption of clear 
objectives and timetables. In its opinion, these demands would be taken into account in the 
thematic strategies to be adopted on the basis of the programme. Regrettably, however, the 
thematic strategies have proved a disappointment; they contain very few specific objectives 
and even where they do, they will not serve to attain the objectives of the Sixth Environment 
Action Programme. One example is the air quality directive, which still remains unfinished.

According to the assessment commissioned by Parliament, it may almost unequivocally be 
concluded that the Commission's decision to make specific proposals through the thematic 
strategies has not, on the whole, produced the result hoped for. Although they may be 
considered to have improved the participation of stakeholders and developed the strategic 
dimension of environmental policy, they have at the same time prolonged the environmental 
legislative process by delaying the drafting and adoption of specific legislative proposals. The 
greatest progress has been made in those subsections of the Environment Action Programme 
concerning which no separate thematic strategies were drafted. With regard to international 
climate commitments, for instance, the EU can be said to have succeeded in its action so far.

The Sixth Environment Action Programme provides encouragement for altering support 
systems which have a substantial adverse impact on the environment and for promoting 
sustainable production methods and consumption models by fiscal means. Unfortunately only 
little progress has been made in these areas, although more effective use of market-based 
instruments would have a strong impact on the attainment of the objectives of the Sixth EAP. 
Efforts should also continue to fill the gaps in environmental legislation by means of new 
legislative proposals and the appropriate resources should be provided to ensure that the 
Community's environmental legislation is implemented properly in every Member State.

Finally, it should be recalled that, unlike its predecessor, the Sixth EAP was adopted under 
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codecision pursuant to Article 251 of the EC Treaty. It is also more important than before that 
the EU should do everything in its power to attain the objectives agreed in the Sixth EAP. 
Failure to attain them would damage the EU's credibility, inter alia in the eyes of members of 
the public who are concerned about the deterioration in the state of the environment.
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