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Околната среда стои над политическите, правните 
и изкуствено създадените граници. Изключително 
важно е страните от ЕС и извън него да си 
сътрудничат, за да се справим с предизвикателствата, 
които засягат всички нас. Става въпрос за суши, 
наводнения, замърсяване и заплахи за богатото 
биологично разнообразие на Европа.

Основната цел е да се подобри качеството на 
околната среда, да се защитава здравето на човека, 
да се използват разумно и рационално природните 
ресурси и да се насърчават международните мерки 
за справяне с глобалните или регионалните 
екологични проблеми. Координираната стратегия за 
околна среда в Съюза спомага за постигане на 
полезни взаимодействия и на съгласуваност между 
политиките на ЕС, гарантира равнопоставеност на 
предприятията и премахва пречките пред 
функционирането на единния пазар.

Мнозина приемат околната среда за даденост, но 
натискът върху ограничените земни ресурси расте 
с безпрецедентни темпове. Трябва да се положат 
усилия за повишаване на осведомеността, 
по-ефективно използване на ресурсите и премахване 
на вредното и разточително поведение. В противен 
случай бъдещите поколения ще бъдат лишени от 
своето законно наследство. Нужни са колективни 
действия с участието на ЕС, националните, 
регионалните и местните органи, предприятията, 
неправителствените организации и обикновените 
хора.

Натискът на растящото търсене
Поведението ни подлага планетата на огромен 
натиск. През XX век потреблението на фосилни 
горива в света се е увеличило 12 пъти, 
а добивът на материални ресурси — 34 пъти. 
Търсенето на храна, фуражи и фибри може да 
нарасне със 70 % до 2050 г. Ако продължим да 
използваме ресурсите със сегашните темпове, 
ще са ни нужни повече от две планети, за да се 
изхранваме.

Еволюираща стратегия

Основните екологични предизвикателства пред 
Европа са се променили от началото на европейската 
политика за околната среда. През 70-те и 80-те 
години на XX век на фокус са традиционни 
екологични въпроси като опазването на видовете 
и подобряването на качеството на въздуха, който 
дишаме, и водата, която пием, чрез намаляване на 
замърсяващите емисии. Днес акцентът пада върху 
един по-систематичен подход, който взема предвид 
връзките между отделните теми и глобалното им 
измерение. Това означава преминаване от поправяне 
към предотвратяване на влошаването на околната 
среда.

За тази цел политиките и решенията за финансиране 
в области като селско стопанство, енергетика, 
транспорт, рибарство, регионално развитие, 
изследвания, иновации и външна помощ трябва да се 
приемат с пълно съзнание за екологичните 
последици от тях. Включването на екологични 

Защо се нуждаем от политика за околната 
среда?
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Въздействието, което оказваме върху околната среда 
днес, е от голямо значение за света на бъдещите 
поколения.
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съображения в тези политики ще доведе до пълна 
синергия между тях и до по-съгласуван подход към 
текущите предизвикателства.

След повече от четири десетилетия политика за 
околна среда на равнище ЕС голяма част от 
природата около нас е защитена с европейски 
закони. Единственият проблем е прилагането на тези 
закони. Това е основно предизвикателство, с което 
трябва да се справим, за да можем наистина да 
изпитаме ползата от тези закони. На това е посветена 
новата програма на ЕС за действие за околната 
среда (вж. „Какво предстои“ по-долу).

Хармония между околната среда 
и икономиката

Екологичните и икономическите въпроси се допълват 
взаимно — като двете страни на една и съща 
монета. Екологичната икономика намалява натиска 
върху околната среда чрез по-ефективно използване 
на ресурсите, а новите екологосъобразни технологии 
създават работни места, засилват икономиката 
и подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост.

Европейската комисия показва пътя напред със 
своята стратегия „Европа 2020“ — стратегията на ЕС 
за растеж за предстоящото десетилетие. Ефективното 
използване на нашите ограничени природни ресурси 
е една от седемте водещи инициативи от 
стратегията. Политиката за околната среда може да 
помогне за постигане на общите цели на стратегията 
за преминаване към интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, който ще превърне Европа 
в основана на знанието и ресурсно ефективна 
икономика.

Така например засилването на устойчивостта на 
екосистемите, предоставящи храна, прясна вода 
и суровини, подобрява продуктивността и качеството 
на живот, като същевременно намалява 
обществените разходи за здравеопазване.

Международно сътрудничество

За разлика от Европейския съюз околната среда — 
въздухът, водата, моретата, флората и фауната — 
нямат граници. Колкото повече Съюзът успее да 
убеди съседните страни, а в най-добрия случай — 
страните в целия свят — да приемат високи 
стандарти, толкова по-добро ще е качеството на 
нашата собствена околна среда.

Съюзът насърчава своите съседни държави да 
направят същото и да играят активна роля 
в международните преговори за устойчивото 
развитие, биоразнообразието и изменението на 
климата. Дългосрочната цел на ЕС за устойчивост на 
околната среда е една от Целите на хилядолетието 
за развитие на Организацията на обединените нации.

Обществена подкрепа

Мерките на ЕС за подобряване на околната среда се 
ползват със силна обществена подкрепа. 95 % от 
участниците в общоевропейска анкета, провела се 
в средата на 2014 г., заявяват, че лично за тях 
опазването на околната среда е важно. Почти три 
четвърти от гражданите са съгласни, че то може да 
засили икономическия растеж, а над три четвърти 
смятат, че е необходимо законодателство на ЕС за 
опазване на околната среда в тяхната страна. 
Най-голяма загриженост сред анкетираните 
предизвикват замърсяването на въздуха и водата, 
генерирането на отпадъци и изчерпването на 
природните ресурси.

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/R

ob
er

t 
Ch

ur
ch

ill
 

Екологичните и икономическите въпроси днес са две 
страни на една и съща монета.
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Как ЕС развива политиката за околна 
среда

Прилагане

От 70-те години на XX век до днес ЕС е приел над 
200 закона за защита на околната среда. Но 
законите не значат много, ако не се прилагат 
и изпълняват правилно. Предизвикателството днес 
е договорените правила да се прилагат ефективно 
на практика. Това е сложен въпрос, тъй като 
множество задачи се изпълняват от най-различни 
групи, като национални инспектори и съдилища от 
една страна и неправителствени организации 
и активни граждани от друга. Неуспешното 
прилагане на законодателството има много 
неблагоприятни последствия. То може да подкопае 
фундаментални екологични цели, да навреди на 
човешкото здраве и да създаде правна несигурност 
за предприятията, ако договорените стандарти се 
прилагат по различен начин в Съюза. От друга 
страна, правилното прилагане може да доведе до 
финансови ползи. Ако законодателството на ЕС за 
отпадъците се приложи напълно, ще бъдат 
създадени 400 000 работни места и годишните 
нетни разходи ще намалеят със 72 милиарда евро.

Ако дадена държава не прилага правилно 
законодателството, Европейската комисия може да 
предприеме правни действия срещу нея чрез Съда 
на ЕС. Процедурите за нарушения, преобладаваща 
част от които са свързани с околната среда, не само 
поставят правителствата в неудобно положение, но 
могат да доведат и до глоби при продължаващо 
неизпълнение на правилата на ЕС.

Все пак до правни действия се прибягва само 
в краен случай. За Европейската комисия е важно да 
помага на държавите от ЕС ефективно да прилагат 
законодателството. За тази цел тя предлага 
финансова помощ и помощ за изграждане на 
капацитет, както и по-добро познаване на 
състоянието на околната среда и информация за 
начина, по който държавите от ЕС изпълняват 
задълженията си на практика. Комисията препоръчва 
всяка държава от ЕС да създаде независим 
национален контролен орган, като например 
омбудсман, който да обработва свързаните 
с околната среда жалби на граждани.

Използване на пазара

Пазарът представлява икономически ефективен 
начин за опазване и подобряване на околната среда 
и облекчаване на натиска върху оскъдните ресурси. 
Данъците и субсидиите могат да се използват като 
стимули, насърчаващи потребители и компании да 
избират по-екологични продукти и производствени 
методи. Много такива стимули вече съществуват, 
като например таксите за отсичане на дървета или за 
изхвърляне на отпадъци. Европейската комисия иска 
да постигне постепенно премахване на субсидиите 
за промишлеността, транспорта, селското стопанство 
и енергетиката, насърчаващи използването на 
замърсяващи или енергоемки продукти и процеси.

Политиките трябва да се основават на стабилни 
данни за причините и въздействието на промените 
в климата, за да могат да се разработят 
най-подходящите отговори и стратегии. Голяма част 
от тези данни идва от национални източници, 
допълвани от общоевропейски набори данни, и се 
анализира от Европейската агенция за околна среда, 
която подпомага изготвянето на политиката на ЕС 
в тази област.

Съюзът е въвел различни програми за насърчаване 
на събирането на надеждни и точни данни и на 
широкото им споделяне. По програма „Коперник“ 
например се предоставят спътникови данни и данни 
от наземни станции за наблюдение на земята, 
океаните и въздуха. Целта е да се състави подробна 
база данни, която да се използва при изготвянето на 
политиката за околната среда и да подпомага 
нейното изпълнение.
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Данъците и субсидиите 
могат да подействат 
като стимули за 
убеждаване на 
потребители и компании 
да преминат към по-
екологични практики.©

 iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

/H
en

rik
 J

on
ss

on

Европейска агенция за околна среда

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) 
събира национални данни и съставя европейска 
база данни. Агенцията разработва и поддържа 
показатели и докладва за състоянието на 
околната среда. Установена е в Копенхаген от 
1994 г., когато започва работа.

Агенцията има за задача да координира 
действията на Европейската мрежа за 
информация и наблюдение на околната среда 
и да информира ЕС и държавите от него по 
въпросите на околната среда, за да могат те 
да изготвят устойчиви икономически 
политики.

Насърчаване на екоиновациите
Екоиновация е всяка форма на иновация, 
водеща до или целяща значителен и видим 
напредък към устойчиво развитие чрез 
намаляване на въздействието върху околната 
среда, подобряване на устойчивостта на 
натиска върху нея или постигане на 
по-ефективно и по-отговорно използване на 
природните ресурси.
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Повишаване на осведомеността

Европейската комисия насърчава информираността 
за околната среда по редица начини. Важно събитие 
всяка година е Зелената седмица в Брюксел, по 
време на която хиляди участници обсъждат ключов 
екологичен въпрос, като например 
биоразнообразието или водите в продължение на 
четири дни.

Конкурсите са друг популярен стимул. С наградата на 
ЕС за зелена столица се отличават градовете 
в Европа, демонстриращи най-голяма грижа за 
околната среда. Всяка година конкуренцията за 
престижното звание става по-силна. Връчват се 
и други награди, отличаващи приноса към околната 
среда на предприятия, публични органи и отделни 
проекти.

Зелени столици
За да получи тази титла, даден град трябва 
да поддържа високи екологични стандарти, да 
е поел ангажимент за постигане на 
по-нататъшни цели за устойчиво развитие 
и да служи като пример за останалите.
Победители:

 — 2010 г.: Стокхолм
 — 2011 г.: Хамбург
 — 2012 г.: Витория-Гастеис
 — 2013 г.: Нант
 — 2014 г.: Копенхаген
 — 2015 г.: Бристъл
 — 2016 г.: Любляна

www.europeangreencapital.eu

Насърчаване на нововъведенията

Отраслите, занимаващи се с технологии в областта 
на околната среда, вече са важна част от 
икономиката на ЕС. Въпреки това, с изключение на 
възобновяемата енергия, екоиновациите проникват 
сравнително бавно на пазара. Причина за това са 
пазарните цени, които не отразяват правилно 
ползите и разходите за околната среда, и някои 
стимули и субсидии, които продължават да 
поддържат закостенели икономически структури 
и разточителни практики.

В плана за действие на ЕС за екоиновации се 
посочват конкретни фактори и пречки за тяхното 
навлизане на пазара. Съществуват помощи за 
финансиране на научни изследвания, иновации 
и новаторски компании в сферата на околната среда. 
За да улесни по-широкото навлизане на зелени 
технологии, ЕС насърчава екологичните обществени 
поръчки, определянето на цени на продуктите 
с оглед на жизнения им цикъл и поставянето на на 
екологична маркировка върху стоките.

http://www.europeangreencapital.eu/
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Икономиката и околната среда се нуждаят от 
ресурси, за да функционират. Но епохата на изобилие 
от евтини суровини, спомогнали за бурния 
икономически напредък през последните две 
столетия, приключи.

Увеличаването на населението и на жизнения стандарт 
водят до повишаване на търсенето и на цените и до 
недостиг на природни ресурси, от които се нуждаем, 
като метали, минерали и храни. Всеки ден, световното 
население се увеличава с 200 000 души. Очаква се до 
края на следващото десетилетие средната класа 
с високо равнище на потребление в развиващите се 
страни да нарасне с два милиарда души.

Търсенето и предлагането упорито се движат 
в различни посоки. Ако използването на ресурси 
продължава с настоящите темпове, до 2050 г. 
човечеството ще се нуждае от еквивалента на повече 
от две планети, за да задоволи потребностите си, 
а надеждите на милиони хора за по-добър живот ще 
бъдат разбити.

Ефективно използване на ресурсите

За да се справи с предизвикателствата, Европейската 
комисия включи ефективното използване на ресурси 
сред водещите инициативи от своята стратегия 
„Европа 2020“. Това означава произвеждане на 
повече с по-малко, използване на ресурсите по 
устойчив начин и управляване на ресурсите по 
по-ефективен начин през целия им жизнен цикъл. За 
това се изискват иновации, промени в начините на 
производство и потребление и подходящи стимули 
и ценови сигнали.

В края на 2011 г. правителствата на страните от ЕС 
приеха пътна карта за ефективно използване на 
ресурсите в Европа. В нея се подчертава 
необходимостта от радикална промяна в нашето 
икономическо, политическо и лично поведение. 
В пътната карта са изложени основните етапи за 
създаване до 40 години на европейска икономика, 
която осигурява висок стандарт на живот при 
ограничено въздействие върху околната среда.
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Рециклирането намалява натиска върху първичните 
суровини.

Какво прави ЕС
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Необходимостта от ефективно използване на 
ограничените ресурси е тема, която се включва във 
всички политики на ЕС. За да подтикне хората да 
променят поведението си, Европейската комисия 
започна кампания за информиране на 
обществеността през есента на 2011 г. и създаде 
група на високо равнище от политици, индустриалци 
и експерти с богат икономически и екологичен опит, 
която публикува набор от препоръки през пролетта 
на 2014 г.

Ефективно използване на ресурсите
Ресурсната ефективност има за цел да отдели 
икономическия растеж от използването на 
ресурси. Тя кара икономиката да произвежда 
повече с по-малко суровини, като така се 
постига по-висока стойност с по-малко 
материали, ресурсите се използват по 
устойчив начин, а въздействието върху 
околната среда се свежда до минимум.

Мрежата „Натура 2000“ обхваща близо 18 % от 
територията на ЕС и защитава видове 
и местоообитания в тяхната естествена среда.
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Биологично разнообразие

Добре управлявана мрежа като „Натура 2000“ може 
да допринесе значително за постигане на по-общите 
екологични цели на ЕС. Една от тях е да се спре 
и обърне процесът на загуба на биоразнообразие — 
терминът, с който се обозначава богатството на 
видове и гени в природата — и екосистеми до 
2020 г.

Те са важни сами по себе си, но те също така 
предоставят неспирен поток от блага като храни, 
фибри, горива и лекарства, както и незаменими 
услуги, като регулиране на климата, предотвратяване 
на наводненията, пречистване на водите, опрашване 
и почвообразуване. Всички тези неща са необходими 
за икономически просперитет, сигурност, здраве 
и качество на живота.

През 2011 г., няколко месеца след като светът прие 
амбициозна глобална програма в Нагоя, ЕС 
актуализира своята стратегия за биоразнообразието. 
Приоритетната цел в тази стратегия 
е прекратяването на загубата на биоразнообразие 
и деградацията на екосистемните услуги в ЕС до 
2020 г., както и възстановяването им, доколкото 
е възможно, и увеличаването на приноса на Европа 
към предотвратяване на загубата на 
биоразнообразие в световен мащаб.

©
 A

lb
re

ch
t 

Fö
hl

, o
f 

LI
FE

07
 N

AT
/D

/0
00

23
6 

 
LI

FE
 S

tr
eu

ob
st

w
ie

se
 A

lb
vo

rla
nd

Здравето на екосистемите е решаващо за биоразнообразието в Европа.
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Защитени територии

Природата не признава национални граници. ЕС 
разбира това и има добре развито 
законодателство за опазване на природата. 
Това доведе до създаване на „Натура 2000“ — 
общоевропейска мрежа от територии за 
защита на видовете и техните естествени 
местообитания Мрежата е съставена от над 
26 000 местности и е най-голямата в света. 
Днес тя на практика е завършена и обхваща 
18 % от площта на ЕС — площ с големината 
на Германия, Полша и Чешката република, 
взети заедно.

Началото на „Натура 2000“ бе поставено през 
1979 г., когато ЕС прие своя първи голям закон 
за опазване на природата — Директивата за 
птиците. Тя има за цел опазване на всички 
диви птици в ЕС (около 500 вида) и изисква от 
държавите от ЕС да идентифицират 
и защитават особено важни зони.

По-късно бе приета Директивата за 
местообитанията. С нея държавите от ЕС се 
задължават да опазват местообитанията на 
застрашени видове растения и животни. Днес 
тя обхваща около 1500 редки и застрашени 
растения и животни, както и около 230 ценни 
вида местообитания, като сенокосни ливади, 

площи с ниски храсти и солени блата, които са 
градивни елементи на екосистемите.

В „Натура 2000“ е залегнала идеята, че хората 
са неразделна част от природата и че 
най-добрите резултати се получават, когато 
си взаимодействат с нея. Целта на мрежата 
не е да изключи стопанските дейности като 
възможност, а по-скоро да ги ограничи, за да 
съхрани ценни видове и местообитания. 
Финансирането на мрежата е включено във 
важни области от политиката на ЕС. 
Селското стопанство и особено развитието 
на селските райони, съдържащо 
агроекологични и горски мерки, е най-важната 
от тези области. Политиката на сближаване 
играе важна роля във финансирането на 
инвестиции, особено в новите държави членки.

Чрез „Натура 2000“ се поддържат в добро 
състояние екосистеми, предоставящи ценни 
услуги като прясна вода, съхранение на 
въглерод и защита от наводнения и ерозия на 
бреговете. Взети заедно, тези услуги се 
оценяват на 200–300 милиарда евро 
годишно — значително повече от годишните 
разходи за управление на мрежата, възлизащи 
на около 6 милиарда евро.
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Годишно икономиката на ЕС изразходва 16 тона материали на глава от 
населението, от които 6 тона се превръщат в отпадъци.
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Други постижения на ЕС

Освен в областта на ресурсната ефективност 
и защитата на биоразнообразието Съюзът 
е изключително активен по редица други въпроси, 
свързани с околната среда:

ХИМИКАЛИ: Химикалите са силно застъпени 
в ежедневието ни. Някои от тях обаче могат сериозно 
да увредят човешкото здраве, а други могат да 
бъдат опасни, ако не се използват както трябва. За 
да гарантира безопасността на химикалите, за да 
защити околната среда и за да насърчи 
конкурентоспособността на една от големите 
индустрии на Европа, ЕС е разработил най-модерното 
законодателство в тази област в света. Става въпрос 
за Регламента REACH (регистрация, оценка, 
разрешаване и ограничаване на химикали).

Всички химични вещества, произведени или внесени 
в ЕС, трябва да бъдат регистрирани в Европейската 
агенция по химикалите със седалище в Хелзинки. До 
2018 г. всеки химикал, използван в ЕС, ще трябва да 
отговаря на това изискване. В противен случай той 
няма да може да се продава в Съюза. За 
най-рисковите продукти важат особено строги 
правила.

Предприятията отговарят за оценяване и управление 
на всички евентуални рискове, свързани 
с химикалите, които използват или продават в Съюза, 
както и за предоставяне на подходящи съвети за 
безопасност на потребителите.

ОТПАДЪЦИ: Годишно икономиката на ЕС изразходва 
16 тона материали на глава от населението, като 6 
от тях се превръщат в отпадъци, от които половината 
отиват на сметищата. Ако изхвърлянето на отпадъци 
не може да се избегне, Европейската комисия 
препоръчва повторно използване и рециклиране на 
потенциално ценни ресурси. За това могат да 
помогнат данъците върху сметищата и схеми от типа 
„плащай за това, което хвърляш“. Някои държави 
членки вече са постигнали равнища на рециклиране 
от над 80 % и на практика са премахнали сметищата. 
Други са по-назад в това отношение.

Законодателството за някои видове отпадъци, като 
например електрически и електронни уреди, 
опаковки, батерии и акумулатори и стари 
автомобили, вече е в сила и допринася за 
ефективното използване на ресурсите.

ВЪЗДУХ: През последните 20 години ЕС успя да 
намали равнищата на редица замърсители. Емисиите 
на олово например са се понижили с близо 90 %. 
Въпреки постигнатия напредък замърсяването на 
въздуха остава един от най-големите екологични 
проблеми в Европа и води до преждевременната 
смърт на много хора всяка година. Съюзът все още 
не е постигнал напълно целта си за осигуряване на 
качество на въздуха, което не носи рискове и не 
оказва значително отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве и околната среда.

През 2013 г., като взе предвид последните научни 
и икономически ефективни мерки, Комисията 
представи пакета от мерки „Чист въздух за Европа“ 
за допълнително подобряване на качеството на 
въздуха, актуализиране на съществуващото 
законодателство и намаляване на вредните емисии 
от промишлеността, движението по пътищата, 
електроцентралите и селското стопанство, за да се 
намали тяхното въздействие върху здравето на 
човека и околната среда.

ВОДА: През последните десетилетия ЕС въведе 
изчерпателна политика за гарантиране на качеството 
на водите в Европа. Първоначално в нея бяха 
засегнати здравни въпроси. Последваха мерки за 
въздействието върху околната среда на основни 
потребители на вода като селското стопанство, 
промишлеността и домакинствата.

В основния закон на ЕС за водите — рамковата 
директива за водите — се поставя изискване всички 
реки, езера, крайбрежни води и подземни води да 
бъдат чисти до 2015 г. Държавите членки трябва да 
проверяват състоянието на водите на своя територия 
и да съставят планове, в които се посочва как ще ги 
изчистят.

Освен това в рамковата директива за морска 
стратегия се предвижда координиран подход към 
управлението на човешките дейности, оказващи 
въздействие върху морската среда. В директивата се 
изисква въвеждане на национални мерки от 2015 г. 
за предотвратяване на вредите върху бреговата 
и морската среда от морски отпадъци и се поставя 
цел за подобряване на състоянието на морските 
води до 2020 г.

За да постигне ЕС целите си, Европейската комисия 
трябва да приеме план за опазване на водните 
ресурси на Европа до 2020 г. В плана ще се 
предвиждат инструменти за подобряване на 
управлението на водите и включването му и в други 
области от политиката.
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Води за къпане

Ежегодният европейски доклад за качеството 
на водите за къпане предоставя 
най-актуалните данни за състоянието на над 
22 000 места за къпане край морето и край 
реки и езера във вътрешността на 
континента във всички държави от ЕС плюс 
Швейцария и Албания.

Докладът потвърждава, че качеството на 
водите за къпане в ЕС значително се 
е подобрило от 1990 г. насам. Тогава 9,2 % от 
крайморските и 11,9 % от крайречните 
и крайезерните места за къпане не са 
отговаряли на действащото 
законодателство на ЕС. През 2013 г. тези 
цифри са спаднали съответно до 1,9 % и 2,4 %.

Днес хората лесно могат да проверят 
качеството на водите там,където искат да 
плуват, на уебсайта на ЕАОС за водите за 
къпане. Приложението Eye on Earth — Water 
Watch ви позволява да видите отблизо или 
отдалеч части от морския, речния или езерния 
бряг.

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/
bathing/state-of-bathing-waters-1

ШУМ: Шумовото замърсяване има връзка с широк 
кръг здравни проблеми и също вреди на дивите 
животни и растения. ЕС регулира шума от редица 
източници, включително моторни превозни средства, 
влакове и оборудване, което се използва навън. 
Съгласно директивата на ЕС от 2002 г. за шума 
в околната среда държавите членки трябва да 
изготвят карти за равнищата на шума в големите 
градове, по важните пътни и железопътни артерии 
и на гражданските летища. След това те трябва да 
съставят планове за понижаване на тези равнища.

ГОРИ: Горите по света се изсичат с тревожни 
темпове. ЕС призовава за намаляване на 
обезлесяването наполовина до 2020 г. и пълното му 
прекратяване до 2030 г. Съюзът си сътрудничи 
с различни държави — износители на дървен 
материал, за подобряване на управлението на 
горите. Действащото законодателство на ЕС свежда 
до минимум риска от продажба на нелегално добит 
дървен материал в Съюза.

ПОЧВИ: В ЕС няма специално законодателство за 
почвите, но за много от проблемите, които ги засягат, 
има конкретни мерки по отношение на водите, 
отпадъците, химикалите, промишленото замърсяване, 
опазването на природата и пестицидите. ЕС има 
специална стратегия за различните заплахи към 
почвите, и особено от страна на селскостопанските 
практики и промишлените процеси. През 2012 г. 
Европейската комисия изготви насоки за опасността 
от покриването на почвите с непропускливи 
материали, като например бетон, и за предлагане на 
по-устойчиви алтернативи.
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Благодарение на законодателството на ЕС за околната 
среда, качеството на водите за къпане в Съюза като 
цяло значително се е подобрило през последните две 
десетилетия.

http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters-1
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters-1
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Какво предстои

Осигуряването на устойчивост на околната среда, 
опазването на природните ресурси и съхраняването 
на нашите морски биологични ресурси са ключови 
цели на политиката, които изискват действия на 
всички равнища. Опазването на околната среда 
и поддържането на нашата конкурентоспособност 
могат да вървят ръка за ръка. Политиката за 
околната среда играе ключова роля и за създаване 
на работни места и стимулиране на инвестициите. 
Икономиката на Европа трябва да се промени, за да 
извлича по-висока стойност от по-малко материали. 
Трябва да се променят и моделите на потребление. 
Политиките за насърчаване на научните 
изследвания, достигане на екоиновациите до пазара 
и повишаване на осведомеността на потребителите 
могат да допринесат за тази промяна.

Програма за действие на ЕС за 
околната среда до 2020 г�

В общата европейска програма за действие за 
околната среда до 2020 г. се включва дългосрочна 
стратегия за околната среда, която е достатъчно 
гъвкава, за да бъде намерен отговор на бъдещите 
предизвикателства и на все по-системните рискове, 
свързани с тях.

Тя съдържа цялостен подход към околната среда 
и определя курс към зелена и конкурентна 
икономика, която ще съхранява природните ни 
ресурси и здравето ни за бъдещите поколения.
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Търсенето на храна, фуражи и фибри може да нарасне 
със 70 % до 2050 г. Ако продължим да използваме 
ресурсите със сегашните темпове, ще са ни нужни 
повече от две планети, за да се изхранваме. 
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ЕС разполага с добре развита политика за околната 
среда и с цялостна и стабилна правна рамка, която 
трябва да се прилага. Освен до значителни ползи за 
здравето на хората и околната среда, прилагането на 
законодателството на ЕС за околната среда ще 
доведе до равнопоставеност на стопанските субекти 
на вътрешния пазар, стимулиране на иновациите 
и насърчаване на стартовите предимства сред 
европейските компании в редица сектори. От друга 
страна, неуспехът да се прилага законодателството 
води до големи разходи, оценени грубо на около 50 
милиарда евро годишно, включително разходите по 
дела за нарушения. Комисията също така получава 
многобройни жалби пряко от граждани на Съюза, на 
много от които би могло да се отговори по-добре на 
национално или на местно равнище. Поради това 
през следващите години ще се даде приоритет на 
подобряването на прилагането на правото на Съюза 
в областта на околната среда на равнище държави 
членки.

Отделни области

До 2020 г. повече от всякога в политиката за 
околната среда ще се набляга на предимствата на 
преминаването към по-екологосъобразна и кръгова 
икономика. Това е най-краткият път към решаването 
на редица дългогодишни проблеми по отношение на 
здравето, влошаването на околната среда 
и безработицата, като при това се поддържа 
устойчив икономически растеж. Екопроектирането, 
предотвратяването, рециклирането и повторното 
използване на отпадъци могат да доведат до нетни 
годишни икономии за предприятията в ЕС в размер 
на 600 милиарда евро, както и до значително 
намаление на емисиите на парникови газове в ЕС.
Днес е предмет на общо съгласие, че подобряването 
на състоянието на околната среда може да бъде 
постигнато само ако екологичните цели залегнат 
в многобройни области на политиката. Например за 
постигане на целите на стратегията на ЕС за 
биоразнообразието и за спиране на загубата на 
биологично разнообразие в ЕС до 2020 г. опазването 
на биоразнообразието и екосистемите трябва да 
бъде неразделна част от други политики на ЕС освен 
политиката за околна среда, и особено от политиката 
за селското стопанство и за рибарството. 
Икономическият просперитет, растежът 
и благополучието няма да бъдат устойчиви, ако не 
положим повече грижи за природния капитал на 
планетата, който е от съществено значение за много 
индустрии и икономически отрасли.

Трудности

Не може да се отрече, че Европа и нейната околна 
среда са изправени пред сериозни 
предизвикателства в световен мащаб. Сред тях са 
увеличаващото се население на планетата, 
разрастващите се средни класи с интензивно 
потребление, бързият икономически растеж 
в нововъзникващи икономики, постоянно растящото 
търсене на енергия и все по-силната конкуренция за 
ресурси на световно равнище. По-голяма част от тези 
предизвикателства са извън прякото влияние на 
Европа, но тя може да помогне на други страни да се 
ориентират към по-устойчиво развитие чрез 
насърчаване на по-ефективно управление на 
околната среда в световен план. Може също да се 
направи много, за да стане европейската околна 
среда по-устойчива на бъдещи рискове. ЕС разполага 
с несравними информационни ресурси и технологии, 
нови методи за отчитане на ресурсите, добре 
установена култура на предпазливост и превенция 
и добри резултати при коригирането на вредите при 
източника и принуждаването на замърсителите да 
плащат. Управлението на околната среда може да 
стане по-ефективно чрез по-всеобхватен ангажимент 
за нейното наблюдение и актуално докладване за 
замърсители и отпадъци с помощта на най-добрите 
налични данни и технологии. По-доброто прилагане 
на съществуващите политики ще спомогне за 
постигане на целите на ЕС и ще осигури правна 
сигурност на предприятията.

Визия

Целта е до 2050 г. гражданите на ЕС да живеят 
в безопасна и здравословна природна среда, която 
се управлява по начин, съобразен с нейните 
ограничения и гарантиращ екологична устойчивост. 
Визията за 2050 г. в програмата на ЕС за околната 
среда има за цел да напътства действията до 2020 г. 
и след това: „През 2050 г. живеем добре 
в екологичните предели на планетата. 
Благоденствието ни и доброто състояние на околната 
среда се дължат на иновативна, кръгова икономика, 
в която нищо не се пилее, природните ресурси се 
управляват устойчиво и биологичното разнообразие 
се опазва, цени и възстановява по начини, които 
повишават устойчивостта на нашето общество. При 
нас нисковъглеродният растеж от дълго време не 
зависи от използването на ресурси, като определя 
темпа за безопасно и устойчиво общество в световен 
мащаб.“
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За повече информация
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 X Обзор на политиката на ЕС за околната среда: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
 X Повече информация за Европейската агенция за околна среда: http://www.eea.europa.eu
 X Повече информация за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични 

вещества (REACH): http://echa.europa.eu
 X Въпроси за Европейския съюз? Europe Direct може да ви помогне: 00 800 6 7 8 9 10 11  
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