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Изменение  96 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

Мариза Матиаш, Меря Кюльонен, София Сакорафа 

 

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 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) В съответствие с ангажиментите 

на Съюза в рамките на Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата се изисква превръщането на 

Съюза в енергийноефективно, 

нисковъглеродно и устойчиво на 

изменението на климата общество. Това 

на свой ред изисква мерки — със 

специален акцент върху секторите, 

допринасящи най-много за сегашните 

нива на емисиите на CO2 и 

замърсяването, които спомагат за 

изпълнението на рамката за политиките 

в областта на климата и енергетиката до 

2030 г. и на интегрираните национални 

планове на държавите членки в областта 

на енергетиката и климата, както и за 

подготовката на стратегията на Съюза 

до средата на века и дългосрочната 

стратегия на Съюза в областта на 

климата и енергетиката. Програмата 

следва да включва и мерки, които 

допринасят за изпълнението на 

политиката на Съюза по адаптация към 

климата, за да се намали уязвимостта 

спрямо неблагоприятните въздействия 

на изменението на климата. 

(7) В съответствие с ангажиментите 

на Съюза в рамките на Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата се изисква превръщането на 

Съюза в устойчиво, прилагащо кръгова 

икономика, използващо възобновяеми 

източници на енергия, 

енергийноефективно и устойчиво на 

изменението на климата общество с 

нулеви нетни емисии. Това на свой ред 

изисква мерки — със специален акцент 

върху секторите, допринасящи най-

много за сегашните нива на емисиите на 

парникови газове и замърсяването, 

например действия, имащи за цел 

намаляване и спиране на добива, 

използването и финансирането на 

изкопаеми горива, които спомагат за 

изпълнението на рамката за политиките 

в областта на климата и енергетиката до 

2030 г. и на интегрираните национални 

планове на държавите членки в областта 

на енергетиката и климата, както и за 

изпълнението на стратегията на Съюза 

до средата на века и дългосрочната 

стратегия на Съюза в областта на 

климата и енергетиката, в 

съответствие с целта за 

декарбонизация в Парижкото 

споразумение. Програмата следва да 

включва и мерки, които допринасят за 
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изпълнението на политиката на Съюза 

по адаптация към климата, за да се 

намали уязвимостта спрямо 

неблагоприятните въздействия на 

изменението на климата. 

Or. en 



 

AM\1171664BG.docx  PE631.575v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0397/97 

Изменение  97 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

София Сакорафа 
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Гербен-Ян Гербранди 
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Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14 a) Най-отдалечените региони на 

ЕС представляват значителна част 

от световното биологично 

разнообразие (около 20% от лагуните 

и кораловите рифове в света) и в по-

голяма степен от който и да било 

друг регион на Европа са принудени да 

се справят катастрофалните и 

необратими последици от 

изменението на климата и загубата 

на биологичното разнообразие. 

Поради това на най-отдалечените 

региони на Съюза трябва да се осигури 

специален бюджет, надхвърлящ 

определен минимум, и по-специално да 

се осигури финансиране за френските 

НОР, които бяха несправедливо 

изключени от директивите за 

птиците и за местообитанията и 

които поради тази причина не се 

ползват от обвързваща регулаторна 

рамка за защита на видовете и 

местообитанията, нито от 

средствата по „Натура 2000“, 

въпреки че всички те са центрове на 

световното биологично разнообразие, 

а някои от тях са класирани или 

предстои да бъдат класирани като 

обекти от световното наследство на 

ЮНЕСКО. Френските най-

отдалечени региони са 
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дискриминирани в особено голяма 

степен при разпределянето на 

различните средства на ЕС за 

финансиране на опазването на 

биологичното разнообразие. Най-

малко 2% от средствата по 

програмата LIFE следва да се 

разпределят за най-отдалечените 

региони с цел опазване на тяхното 

неизмеримо богато биологично 

разнообразие, като най-малко 1% от 

средствата следва да се заделят за 

френските НОР, за да се компенсират 

пропуснатите години. 

Or. en 
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Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б а) Най-малко 2% от цялото 

финансиране по програма LIFE се 

разпределя за най-отдалечените 

региони на Съюза. 

Or. en 
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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 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Безвъзмездните средства по програмата 

се отпускат и управляват в съответствие 

с дял VIII от Финансовия регламент. 

Безвъзмездните средства по програмата 

се отпускат и управляват в съответствие 

с дял VIII от Финансовия регламент и се 

съфинансират със ставка в размер на 

85% от общите допустими разходи. 

Ставка на съфинансиране в размер на 

100% от общите допустими разходи 

се предоставя за проекти, 

изпълнявани в най-отдалечените 

региони. 

Or. en 
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Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

Мариза Матиаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, София 

Сакорафа, Палома Лопес Бермехо 

 

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 e 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) Когато е уместно, се обръща 

специално внимание на проектите в 

географски райони със специфични 

нужди и уязвимост, като например 

райони със специфични 

предизвикателствата в областта на 

околната среда или природни 

ограничения, трансгранични райони или 

най-отдалечени региони. 

е) обръща се специално внимание 

на биогеографското равновесие на 

проектите и проектите в географски 

райони със специфични нужди и 

уязвимост, като например райони със 

специфични предизвикателствата в 

областта на околната среда или 

природни ограничения, трансгранични 

райони, райони с висока природна 

стойност или най-отдалечени региони. 

Or. en 

 


