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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0397/81 

Изменение  81 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Оценките на въздействието на 

законодателството в областта на чистата 

енергия сочат, че за изпълнението на 

целите на Съюза в областта на 

енергетиката до 2030 г. ще бъдат 

необходими допълнителни инвестиции 

в размер на 177 млрд. евро годишно 

през периода 2021—2030 г. Най-

големите празнини трябва да бъдат 

запълнени от инвестиции в 

декарбонизацията на сгради (енергийна 

ефективност и възобновяеми енергийни 

източници в малък мащаб), където 

капиталът трябва да бъде насочен към 

силно децентрализирани проекти. Една 

от целите на подпрограмата за прехода 

към чиста енергия е да се изгради 

капацитет за разработване и 

обединяване на проекти, като по този 

начин се спомага и за усвояване на 

средства от европейските структурни и 

инвестиционни фондове и се 

стимулират инвестиции в чиста 

енергия, като се използват и 

финансовите инструменти, 

предоставени в рамките на фонда 

InvestEU. 

(9) Оценките на въздействието на 

законодателството в областта на чистата 

енергия сочат, че за изпълнението на 

целите на Съюза в областта на 

енергетиката до 2030 г. ще бъдат 

необходими допълнителни инвестиции 

в размер на 177 млрд. евро годишно 

през периода 2021—2030 г. Най-

големите празнини трябва да бъдат 

запълнени от инвестиции в 

декарбонизацията на сгради (енергийна 

ефективност и възобновяеми енергийни 

източници в малък мащаб), където 

капиталът трябва да бъде насочен към 

силно децентрализирани проекти. Една 

от целите на подпрограмата за прехода 

към чиста енергия е да се изгради 

капацитет за разработване и 

обединяване на проекти, включително 

чрез подкрепа за общности за енергия 

от възобновяеми източници, като по 

този начин се спомага и за усвояване на 

средства от европейските структурни и 

инвестиционни фондове и се 

стимулират инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и енергийна 

ефективност, като се използват и 

финансовите инструменти, 

предоставени в рамките на фонда 

InvestEU. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0397/82 

Изменение  82 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14 a) Общата селскостопанска 

политика играе решаваща роля за 

постигането на целите на Съюза в 

областта на климата и 

биологичното разнообразие. Въпреки 

многократните призиви от страна на 

Европейския парламент и 

заинтересованите страни, 

включително платформата REFIT, 

Европейската комисия все още не е 

извършила проверка за пригодност на 

ОСП. Проверката за пригодност на 

Директивата за птиците и 

Директивата за местообитанията 

подчерта, от друга страна, 

тревожното намаляване на видовете 

и местообитанията, свързани със 

селското стопанство, и 

необходимостта от подобряване на 

съгласуваността на ОСП със 

съответните цели на Съюза за 

опазване на природата и 

биологичното разнообразие. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0397/83 

Изменение  83 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

съгласно ангажиментите на Съюза за 

прилагане на Парижкото споразумение 

и целите на ООН за устойчиво развитие, 

тази програма ще допринесе за 

координиране на действията по климата 

и постигане на общата цел за 

изразходване на 25 % от бюджета на ЕС 

в подкрепа на целите, свързани с 

климата. Очаква се действията по 

програмата да допринесат с 61 % от 

общия финансов пакет на Програмата за 

цели, свързани с климата. Съответните 

действия ще бъдат определени по време 

на подготовката и изпълнението на 

програмата, и ще бъдат преразгледани в 

рамките на съответните прегледи и 

оценки. 

(24) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

съгласно ангажиментите на Съюза за 

прилагане на Парижкото споразумение 

и целите на ООН за устойчиво развитие, 

тази програма ще допринесе за 

координиране на действията по климата 

и постигане на общата цел за 

изразходване на най-малко 50% от 

бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 

свързани с климата. Очаква се 

действията по програмата да допринесат 

с най-малко 61% от общия финансов 

пакет на Програмата за цели, свързани с 

климата. Съответните действия ще 

бъдат определени по време на 

подготовката и изпълнението на 

програмата, и ще бъдат преразгледани в 

рамките на съответните прегледи и 

оценки. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0397/84 

Изменение  84 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на програмата за периода 

2021–2027 г. възлиза на 5 450 000 000 

EUR по текущи цени. 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на програмата за периода 

2021 – 2027 г. възлиза най-малко на 1% 

от общия бюджет на Съюза за този 

период, но не по-малко от 

6 442 000 000 EUR по цени от 2018 г. (7 

272 000 000 EUR по текущи цени). 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0397/85 

Изменение  85 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Съгласуваността и координацията 

между програмата и други програми 

на Съюза се осигуряват, наред с 

другото, чрез интегриране на 

съответните цели на Съюза за 

опазване на природата и 

биологичното разнообразие във всички 

програми на Съюза. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0397/86 

Изменение  86 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a. Най-малко 81% от финансовия 

пакет, посочен в член 5, се 

разпределят за проекти, подпомагани 

чрез отпускане на безвъзмездни 

средства или, по целесъобразност, 

финансови инструменти. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0397/87 

Изменение  87 

Бенедек Явор 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Безвъзмездни средства за 

оперативни разходи се отпускат за 

функционирането на организации с 

нестопанска цел, които участват в 

разработването, изпълнението и 

правоприлагането на политиката и 

законодателството на Съюза и работят 

предимно в областта на околната среда 

или действията по климата, 

включително прехода към чиста 

енергия. 

5. Безвъзмездни средства за 

оперативни разходи се отпускат за 

функционирането на организации с 

нестопанска цел, които участват в 

разработването, изпълнението и 

правоприлагането на политиката и 

законодателството на Съюза и работят 

предимно в областта на околната среда 

или действията по климата, 

включително прехода към чиста 

енергия. Независимо от член 17 

максималният процент на 

съфинансиране от Съюза за 

безвъзмездни средства за оперативни 

разходи е 70% от допустимите 

разходи. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Изменение  88 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква a 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Проектите, финансирани по 

програмата, избягват да подронват 

постигането на целите на програмата в 

областта на околната среда, климата или 

— ако има отношение — на чистата 

енергия, и, ако е възможно, насърчават 

екологосъобразни обществени поръчки. 

a) Проектите, финансирани по 

програмата, прилагат контрол върху 

устойчивостта и биологичното 

разнообразие, така че да не се 

подронва постигането на целите на 

програмата в областта на околната 

среда, климата или – ако има отношение 

– на чистата енергия, и, ако е възможно, 

насърчават екологосъобразни 

обществени поръчки. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Изменение  89 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Приоритет се дава на проекти, 

които осигуряват съпътстващи ползи, и 

насърчават полезни взаимодействия 

между подпрограмите, посочени в 

член 4. 

б) Приоритет се дава на проекти, 

които осигуряват съпътстващи ползи, и 

насърчават полезни взаимодействия 

между подпрограмите, посочени в 

член 4. Това се отнася по-специално за 

проекти за действия в областта на 

климата, които насърчават 

природосъобразните решения. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Изменение  90 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията редовно извършва 

мониторинг и отчитане на включването 

интегриране на целите за климата и 

биологичното разнообразие в други 

политики, включително на размера на 

разходите. Приносът на настоящия 

регламент към целта 25 % от всички 

бюджетни разходи на ЕС да допринасят 

за цели, свързани с климата, се 

проследява чрез системата на Съюза от 

параметри за климата. Разходите, 

свързани с биологичното разнообразие, 

се проследяват чрез отделен набор от 

параметри. Тези методи за проследяване 

се използват за количествено 

определяне — с подходяща степен на 

подробност — на бюджетните кредити 

за поети задължения, които вероятно ще 

допринесат за целите съответно в 

областта на климата и на биологичното 

разнообразие по време на 

многогодишната финансова рамка за 

2021—2027 г. Разходите се представят 

ежегодно в бюджетния разчет за 

програмата. За приноса на програмата за 

целите на Съюза в областта на климата 

и биологичното разнообразие се 

докладва редовно в контекста на оценки 

и годишния доклад. 

4. Комисията редовно извършва 

мониторинг и отчитане на включването 

интегриране на целите за климата и 

биологичното разнообразие в други 

политики, включително на размера на 

разходите. Приносът на настоящия 

регламент към целта най-малко 50% от 

всички бюджетни разходи на ЕС да 

допринасят за цели, свързани с климата, 

се проследява чрез системата на Съюза 

от параметри за климата. Разходите, 

свързани с биологичното разнообразие, 

се проследяват чрез отделен набор от 

параметри. Тези методи за проследяване 

се използват както предварително, 

така и впоследствие, като 

комбинират низходящи и възходящи 

подходи, за количествено определяне – 

с подходяща степен на подробност – на 

бюджетните кредити за поети 

задължения, които вероятно ще 

допринесат за целите съответно в 

областта на климата и на биологичното 

разнообразие по време на 

многогодишната финансова рамка за 

2021 – 2027 г. Разходите се представят 

ежегодно в бюджетния разчет за 

програмата. За приноса на програмата за 

целите на Съюза в областта на климата 

и биологичното разнообразие се 

докладва редовно в контекста на оценки 

и годишния доклад. 
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