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Изменение  32 

Филип Лоазо, Жак Коломбие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Политиката и законодателството 

на Съюза в областта на околната 

среда и климата и свързаните 

политики за чиста енергия доведоха 

до съществени подобрения в 

състоянието на околната среда. 

Въпреки това има все още големи 

предизвикателства в областта на 

околната среда и климата, които, ако не 

бъдат разрешени, ще доведат до 

сериозни последствия за Съюза и за 

благосъстоянието на неговите граждани. 

(1) Независимо от политиката и 

законодателството на Съюза в тази 

област има все още големи 

предизвикателства в областта на 

околната среда и климата, които, ако не 

бъдат разрешени, ще доведат до 

сериозни последствия за Съюза и за 

благосъстоянието на неговите граждани. 

Or. fr 

 

Изменение  33 

Марейд Макгинес, Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Политиката и законодателството 

на Съюза в областта на околната среда и 

климата и свързаните политики за чиста 

енергия доведоха до съществени 

подобрения в състоянието на околната 

среда. Въпреки това има все още големи 

предизвикателства в областта на 

околната среда и климата, които, ако не 

бъдат разрешени, ще доведат до 

сериозни последствия за Съюза и за 

благосъстоянието на неговите граждани. 

(1) Политиката и законодателството 

на Съюза в областта на околната среда и 

климата и свързаните политики за чиста 

енергия доведоха до съществени 

подобрения в състоянието на околната 

среда. Интегрирането на екологични 

мерки в други области на политиката 

като селското стопанство и 

енергетиката водят до подобрения в 

състоянието на околната среда. 
Въпреки това има все още големи 

предизвикателства в областта на 

околната среда и климата, които, ако не 
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бъдат разрешени, ще доведат до 

сериозни последствия за Съюза и за 

благосъстоянието на неговите граждани. 

Or. en 

 

Изменение  34 

Даниел Буда 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Продължавайки постигането на 

целите, определени в законодателството 

в областта на околната среда, климата и 

свързаната чиста енергия, програмата 

следва да допринесе за прехода към 

чиста, кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, за 

опазването и подобряването на 

качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие или 

чрез директни действия, или чрез 

подкрепа за интегрирането на тези цели 

в други политики. 

(3) Продължавайки постигането на 

целите, определени в законодателството 

в областта на околната среда, климата и 

свързаната чиста енергия, програмата 

следва да допринесе за прехода към 

чиста, кръгова, енергийноефективна, 

напреднала в технологично 

отношение, нисковъглеродна и 

устойчива на изменението на климата 

икономика, за опазването и 

подобряването на качеството на 

околната среда и за спирането и 

обръщането процеса на загуба на 

биологично разнообразие или чрез 

директни действия, или чрез подкрепа 

за интегрирането на тези цели в други 

политики. 

Or. ro 

 

Изменение  35 

Марейд Макгинес, Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Продължавайки постигането на 

целите, определени в законодателството 

(3) Трябва да се зачита 

стремежът към постигането на целите 
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в областта на околната среда, климата и 

свързаната чиста енергия, програмата 

следва да допринесе за прехода към 

чиста, кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, за 

опазването и подобряването на 

качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие или 

чрез директни действия, или чрез 

подкрепа за интегрирането на тези цели 

в други политики. 

на Съюза, определени в 

законодателството в областта на 

околната среда, климата и свързаната 

чиста енергия, политиката, плановете 

и международните ангажименти. 
Програмата следва да допринесе за 

прехода към чиста, кръгова, 

енергийноефективна, нисковъглеродна 

и устойчива на изменението на климата 

икономика, за опазването и 

подобряването на качеството на 

околната среда и за спирането и 

обръщането процеса на загуба на 

биологично разнообразие или чрез 

директни действия, или чрез подкрепа 

за интегрирането на тези цели в други 

политики. 

Or. en 

 

Изменение  36 

Марейд Макгинес, Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Програмата следва да допринесе 

за устойчивото развитие и за 

постигането на целите на 

законодателство, стратегиите, 

плановете и международните 

ангажименти на Съюза в областта на 

околната среда, климата и свързаната 

чиста енергия, по-специално на 

Програмата на Обединените нации до 

2030 г. за устойчиво развитие8, 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие9 и Парижкото 

споразумение, прието съгласно 

Рамковата конвенция на Организацията 

на обединените нации по изменението 

на климата10 („Парижко споразумение 

относно изменението на климата“). 

(5) Програмата следва да допринесе 

за устойчивото развитие и за 

постигането на целите на 

законодателството, стратегиите, 

плановете и международните 

ангажименти на Съюза в областта на 

околната среда, климата и свързаната 

чиста енергия, по-специално и най-вече 

на Програмата на Обединените нации 

до 2030 г. за устойчиво развитие8, 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие9 и Парижкото 

споразумение, прието съгласно 

Рамковата конвенция на Организацията 

на обединените нации по изменението 

на климата10 („Парижко споразумение 

относно изменението на климата“). 
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_________________ _________________ 

8 Програма до 2030 г., резолюция, 

приета от ОС на ООН на 25.9.2015 г. 

8 Програма до 2030 г., резолюция, 

приета от ОС на ООН на 25.9.2015 г. 

9 93/626/ЕИО: Решение на Съвета от 25 

октомври 1993 г. за сключване на 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., 

стр. 1). 

9 93/626/ЕИО: Решение на Съвета от 25 

октомври 1993 г. за сключване на 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., 

стр. 1). 

10 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4. 10 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4. 

Or. en 

 

Изменение  37 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Елси Катайнен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) За да се постигнат общите цели, 

изпълнението на пакета за кръговата 

икономика11 , рамката за политиките в 

областта на климата и енергетиката до 

2030 г.12 ,13 ,14, законодателството на 

Съюза за опазване на природата15, както 

и на свързани политики16 ,17 ,18 ,19 ,20, е 

изключително важно. 

(6) За да се постигнат общите цели, 

изпълнението на пакета за кръговата 

икономика11, рамката за политиките в 

областта на климата и енергетиката до 

2030 г.12 ,13 ,14, законодателството на 

Съюза за опазване на природата15, както 

и на свързани политики16 ,17 ,18 ,19 ,20, 

включително стратегията за 

биоикономиката20a, е изключително 

важно. 

_________________ _________________ 

11 COM(2015) 614 final, 13.5.2015 г. 11 COM(2015) 614 final, 13.5.2015 г. 

12 Рамка за политиките в областта на 

климата и енергетиката до 2030 г., 

COM(2014)15, 22.1.2014 г. 

12 Рамка за политиките в областта на 

климата и енергетиката до 2030 г., 

COM(2014)15, 22.1.2014 г. 

13 Стратегия на ЕС за адаптация към 

изменението на климата, COM/2013/216, 

16.4.2013 г. 

13 Стратегия на ЕС за адаптация към 

изменението на климата, COM/2013/216, 

16.4.2013 г. 

14 Пакет „Чиста енергия за всички 

европейци“, COM(2016)860, 

30.11.2016 г. 

14 Пакет „Чиста енергия за всички 

европейци“, COM(2016)860, 

30.11.2016 г. 

15 План за действие за природата, хората 15 План за действие за природата, хората 
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и икономиката, COM(2017)198, 

27.4.2017 г. 

и икономиката, COM(2017)198, 

27.4.2017 г. 

16 Програма за чист въздух за Европа, 

COM(2013)918. 

16 Програма за чист въздух за Европа, 

COM(2013)918. 

17 Директива 2000/60/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2000 г. за установяване 

рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите (ОВ 

L 327, 22.12.2000 г., стр. 1). 

17 Директива 2000/60/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2000 г. за установяване 

рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите (ОВ 

L 327, 22.12.2000 г., стр. 1). 

18 Тематичната стратегия за опазване на 

почвите, COM(2006)231. 

18 Тематичната стратегия за опазване на 

почвите, COM(2006)231. 

19 Стратегия за мобилност с ниски 

емисии, COM/2016/0501 final. 

19 Стратегия за мобилност с ниски 

емисии, COM/2016/0501 final. 

20 План за действие относно 

инфраструктурата за алтернативни 

горива съгласно член 10, параграф 6 от 

Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г. 

20 План за действие относно 

инфраструктурата за алтернативни 

горива съгласно член 10, параграф 6 от 

Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г. 

 20a „Иновации за устойчив растеж: 

биоикономика за Европа“, 

COM(2012) 60 final, 13.2.2012 г. 

Or. en 

 

Изменение  38 

Даниел Буда 

 

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 

(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 
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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. 

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 и да се 

предвиждат и преодоляват 

причинените от тях бедствия. 

Or. ro 

 

Изменение  39 

Марейд Макгинес, Ани Схрейер-Пирик 

 

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 

(7) В съответствие с ангажиментите 

на Съюза в рамките на Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата, които трябва да се спазват, 

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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Изменение  40 

Никола Капуто 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Преходът към чиста енергия е 

съществен принос към смекчаването на 

изменението на климата, който има и 

съпътстващи ползи за околната среда. 

Действията за изграждане на капацитет 

в подкрепа на прехода към чиста 

енергия, финансирани до 2020 г. в 

рамките на „Хоризонт 2020“, следва да 

бъдат включени в Програмата, тъй като 

тяхната цел не е да финансират проекти 

за високи постижения и да създават 

иновации, а да улеснят внедряването на 

вече налични технологии, които да 

допринесат за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата. Включването на тези дейности 

за изграждане на капацитет в 

програмата осигурява богати 

възможности за полезно взаимодействие 

между подпрограмите и увеличава 

цялостната съгласуваност на 

финансирането от ЕС. Поради това 

следва да бъдат събирани и 

разпространявани данни за 

внедряването на съществуващи 

(8) Преходът към чиста енергия е 

съществен принос към смекчаването на 

изменението на климата, който има и 

съпътстващи ползи за околната среда. 

Действията за изграждане на капацитет 

в подкрепа на прехода към чиста 

енергия, финансирани до 2020 г. в 

рамките на „Хоризонт 2020“, следва да 

бъдат включени в Програмата, като се 

запази същият коефициент на 

съфинансиране, тъй като тяхната цел не 

е да финансират проекти за високи 

постижения и да създават иновации, а 

да улеснят внедряването на вече 

налични технологии, които да 

допринесат за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата. Включването на тези дейности 

за изграждане на капацитет в 

програмата осигурява богати 

възможности за полезно взаимодействие 

между подпрограмите и увеличава 

цялостната съгласуваност на 

финансирането от ЕС. Поради това 

следва да бъдат събирани и 
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научноизследователски и иновационни 

решения, включително от програма 

„Хоризонт Европа“ и нейните 

предшественици, в проектите по 

програма LIFE. 

разпространявани данни за 

внедряването на съществуващи 

научноизследователски и иновационни 

решения, включително от програма 

„Хоризонт Европа“ и нейните 

предшественици, в проектите по 

програма LIFE. 

Or. it 

Обосновка 

Размерът на съфинансиране за регионите и градовете е 100% в рамките на 

„Хоризонт 2020“. 

 

Изменение  41 

Даниел Буда 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Преходът към чиста енергия е 

съществен принос към смекчаването на 

изменението на климата, който има и 

съпътстващи ползи за околната среда. 

Действията за изграждане на капацитет 

в подкрепа на прехода към чиста 

енергия, финансирани до 2020 г. в 

рамките на „Хоризонт 2020“, следва да 

бъдат включени в Програмата, тъй като 

тяхната цел не е да финансират проекти 

за високи постижения и да създават 

иновации, а да улеснят внедряването на 

вече налични технологии, които да 

допринесат за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата. Включването на тези дейности 

за изграждане на капацитет в 

програмата осигурява богати 

възможности за полезно взаимодействие 

между подпрограмите и увеличава 

цялостната съгласуваност на 

финансирането от ЕС. Поради това 

следва да бъдат събирани и 

(8) Преходът към чиста енергия е 

съществен принос към смекчаването на 

изменението на климата, който има и 

съпътстващи ползи за околната среда. 

Действията за изграждане на капацитет 

в подкрепа на прехода към чиста 

енергия, финансирани до 2020 г. в 

рамките на „Хоризонт 2020“, следва да 

бъдат включени в Програмата, тъй като 

тяхната цел не е да финансират проекти 

за високи постижения и да създават 

иновации, а да улеснят внедряването на 

вече налични технологии, които да 

допринесат за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата. Включването на тези дейности 

за изграждане на капацитет в 

програмата осигурява богати 

възможности за полезно взаимодействие 

между подпрограмите чрез насърчаване 

на финансирането от множество 

източници и увеличава цялостната 

съгласуваност на финансирането от ЕС. 
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разпространявани данни за 

внедряването на съществуващи 

научноизследователски и иновационни 

решения, включително от програма 

„Хоризонт Европа“ и нейните 

предшественици, в проектите по 

програма LIFE. 

Поради това следва да бъдат събирани и 

разпространявани данни за 

внедряването на съществуващи 

научноизследователски и иновационни 

решения, включително от програма 

„Хоризонт Европа“ и нейните 

предшественици, в проектите по 

програма LIFE. 

Or. ro 

 

Изменение  42 

Мария Габриела Зоана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Преходът към чиста енергия е 

съществен принос към смекчаването на 

изменението на климата, който има и 

съпътстващи ползи за околната среда. 

Действията за изграждане на капацитет 

в подкрепа на прехода към чиста 

енергия, финансирани до 2020 г. в 

рамките на „Хоризонт 2020“, следва да 

бъдат включени в Програмата, тъй като 

тяхната цел не е да финансират проекти 

за високи постижения и да създават 

иновации, а да улеснят внедряването на 

вече налични технологии, които да 

допринесат за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата. Включването на тези дейности 

за изграждане на капацитет в 

програмата осигурява богати 

възможности за полезно взаимодействие 

между подпрограмите и увеличава 

цялостната съгласуваност на 

финансирането от ЕС. Поради това 

следва да бъдат събирани и 

разпространявани данни за 

внедряването на съществуващи 

научноизследователски и иновационни 

решения, включително от програма 

(8) Преходът към чиста енергия е 

съществен принос към смекчаването и 

намаляването на изменението на 

климата, който има и съпътстващи 

ползи за околната среда. Действията за 

изграждане на капацитет в подкрепа на 

прехода към чиста енергия, 

финансирани до 2020 г. в рамките на 

„Хоризонт 2020“, следва да бъдат 

включени в Програмата, тъй като 

тяхната цел не е да финансират проекти 

за високи постижения и да създават 

иновации, а да улеснят внедряването на 

вече налични технологии, които да 

допринесат за смекчаване и премахване 

на последиците от изменението на 

климата. Включването на тези дейности 

за изграждане на капацитет в 

програмата осигурява богати 

възможности за полезно взаимодействие 

между подпрограмите и увеличава 

цялостната съгласуваност на 

финансирането от ЕС. Поради това 

следва да бъдат събирани и 

разпространявани данни за 

внедряването на съществуващи 

научноизследователски и иновационни 
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„Хоризонт Европа“ и нейните 

предшественици, в проектите по 

програма LIFE. 

решения, включително от програма 

„Хоризонт Европа“ и нейните 

предшественици, в проектите по 

програма LIFE. 

Or. ro 

 

Изменение  43 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Елси Катайнен 

 

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 

предложените от Комисията цели 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. Тези цели бяха 

предложени от съзаконодателите 

при финализирането на Директивата 

за възобновяемата енергия и 

Директивата относно енергийната 

ефективност с цел приближаване на 

целите на Съюза до поетите от него 

ангажименти по Парижкото 

споразумение. 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 
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стимулират инвестиции в чиста енергия, 

като се използват и финансовите 

инструменти, предоставени в рамките 

на фонда InvestEU. 

Or. en 

 

Изменение  44 

Никола Капуто 

 

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 децентрализирани 

възобновяеми енергийни източници, 

предназначени по-специално за 

енергопотребление за отопление и 

климатизация), където капиталът 

трябва да бъде насочен към силно 

децентрализирани проекти, например 

като се насърчават пилотни 

проекти, основаващи се на малки 

градски конгломерации. 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 
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InvestEU. 

Or. it 

Обосновка 

Декарбонизацията на строителния сектор е решителна стъпка към постигане на 

целите на ЕС в областта на климата и енергетиката и следователно към успешно 

изпълнение на целите на Парижкото споразумение. Въпреки това се счита за важно 

да се обърне по-голямо внимание на енергопотреблението за отопление и 

климатизация, които представляват значителна част от европейското 

енергопотребление. 

 

Изменение  45 

Филип Лоазо, Жак Коломбие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Полезни взаимодействия с 

програмата „Хоризонт Европа“ 

следва да гарантират, че по време на 

стратегическото планиране за 

научните изследвания и иновации в 

рамките на „Хоризонт Европа“ се 

определят и установяват нуждите 

на научните изследвания и 

иновациите за справяне с 

предизвикателствата в областта на 

околната среда, климата и 

енергетиката в ЕС. Програмата LIFE 

следва да продължи да играе роля на 

катализатор за прилагането на 

политиката на Съюза в областта на 

околната среда, климата и чистата 

енергия, по-специално като 

възпроизвежда и използва 

резултатите от научни изследвания 

и иновации, произтичащи от 

програмата „Хоризонт Европа“ и 

като улеснява внедряването им в по-

голям мащаб, за да могат те да 

помогнат за решаване на въпросите, 

свързани с околната среда, климата и 

заличава се 
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прехода към чиста енергия. 

Европейският съвет по иновациите 

на „Хоризонт Европа“ може да 

предоставя помощ за разгръщането и 

пускането на пазара на новаторски 

идеи, които може да възникнат в 

резултат от изпълнението на 

проекти по LIFE. 

Or. fr 

 

Изменение  46  

Никола Капуто 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) От последния пакет на Съюза21 за 

преглед на изпълнението на политиките 

за околната среда става ясно, че е 

необходим значителен напредък, за да 

се ускори прилагането на достиженията 

на правото на Съюза в областта на 

околната среда и да се засили 

включването на целите, свързани с 

околната среда и климата, в други 

политики. Поради това програмата 

следва да действа като катализатор за 

постигане на необходимия напредък 

чрез разработване, изпитване и 

възпроизвеждане на нови подходи; 

подпомагане на разработването, 

мониторинга и прегледа на политики; 

засилване на участието на 

заинтересованите страни; мобилизиране 

на инвестиции с помощта на всички 

инвестиционни програми на Съюза или 

други източници на финансиране и 

подпомагане на действия за 

преодоляване на различните пречки 

пред ефективното изпълнение на 

ключовите планове, изисквани от 

законодателството в областта на 

околната среда. 

(12) От последния пакет на Съюза21 за 

преглед на изпълнението на политиките 

за околната среда става ясно, че е 

необходим значителен напредък, за да 

се ускори прилагането на достиженията 

на правото на Съюза в областта на 

околната среда и да се засили 

включването на целите, свързани с 

околната среда и климата, в други 

политики. Поради това програмата 

следва да действа като катализатор за 

постигане на необходимия напредък 

чрез разработване, изпитване и 

възпроизвеждане на нови подходи; 

подпомагане на разработването, 

мониторинга и прегледа на политики; 

насърчаване на по-голяма 

осведоменост и комуникация, 

развитие на добро управление; 

засилване на участието на 

заинтересованите страни; мобилизиране 

на инвестиции с помощта на всички 

инвестиционни програми на Съюза или 

други източници на финансиране и 

подпомагане на действия за 

преодоляване на различните пречки 

пред ефективното изпълнение на 
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ключовите планове, изисквани от 

законодателството в областта на 

околната среда. 

_________________ _________________ 

21 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите – 

Преглед на изпълнението на политиките 

на ЕС в областта на околната среда: 

общи предизвикателства и начини за 

обединяване на усилията с цел 

постигане на по-добри резултати 

(COM/2017/063 final). 

21 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите – 

Преглед на изпълнението на политиките 

на ЕС в областта на околната среда: 

общи предизвикателства и начини за 

обединяване на усилията с цел 

постигане на по-добри резултати 

(COM/2017/063 final). 

Or. it 

Обосновка 

Подобряването на управлението, по-специално чрез повишаване на осведомеността и 

участие на заинтересованите страни, е от съществено значение за постигането на 

целите в областта на околната среда и бяха приоритети, изрично посочени в 

предходната програма LIFE. 

 

Изменение  47 

Марейд Макгинес, Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) От последния пакет на Съюза за 

преглед на изпълнението на политиките 

за околната среда21 става ясно, че е 

необходим значителен напредък, за да 

се ускори прилагането на достиженията 

на правото на Съюза в областта на 

околната среда и да се засили 

включването на целите, свързани с 

околната среда и климата, в други 

политики. Поради това програмата 

следва да действа като катализатор за 

постигане на необходимия напредък 

чрез разработване, изпитване и 

(12) От последния пакет на Съюза за 

преглед на изпълнението на политиките 

за околната среда21 става ясно, че е 

необходим значителен напредък, за да 

се ускори прилагането на достиженията 

на правото на Съюза в областта на 

околната среда и да се засили 

включването на целите, свързани с 

околната среда и климата, в други 

политики. Поради това програмата 

следва да действа като важен 

катализатор за постигане на 

необходимия напредък чрез 
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възпроизвеждане на нови подходи; 

подпомагане на разработването, 

мониторинга и прегледа на политики; 

засилване на участието на 

заинтересованите страни; мобилизиране 

на инвестиции с помощта на всички 

инвестиционни програми на Съюза или 

други източници на финансиране и 

подпомагане на действия за 

преодоляване на различните пречки 

пред ефективното изпълнение на 

ключовите планове, изисквани от 

законодателството в областта на 

околната среда. 

разработване, изпитване и 

възпроизвеждане на нови подходи; 

подпомагане на разработването, 

мониторинга и прегледа на политики; 

засилване на участието на 

заинтересованите страни; мобилизиране 

на инвестиции с помощта на всички 

инвестиционни програми на Съюза или 

други източници на финансиране и 

подпомагане на действия за 

преодоляване на различните пречки 

пред ефективното изпълнение на 

ключовите планове, изисквани от 

законодателството в областта на 

околната среда. 

_________________ _________________ 

21 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите – 

Преглед на изпълнението на политиките 

на ЕС в областта на околната среда: 

общи предизвикателства и начини за 

обединяване на усилията с цел 

постигане на по-добри резултати 

(COM/2017/063 final). 

21 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите – 

Преглед на изпълнението на политиките 

на ЕС в областта на околната среда: 

общи предизвикателства и начини за 

обединяване на усилията с цел 

постигане на по-добри резултати 

(COM/2017/063 final). 

Or. en 

 

Изменение  48 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Елси Катайнен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Спирането и обръщането процеса 

на загуба на биологично разнообразие, 

включително в морските екосистеми, 

изисква подкрепа за разработването, 

изпълнението, правоприлагането и 

оценяването на съответното 

законодателство и съответната политика 

на Съюза, включително Стратегията на 

(13) Спирането и обръщането процеса 

на загуба на биологично разнообразие, 

включително във водните екосистеми, 

изисква подкрепа за разработването, 

изпълнението, правоприлагането и 

оценяването на съответното 

законодателство и съответната политика 

на Съюза, включително Стратегията на 
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ЕС за биологичното разнообразие до 

2020 г.22 , Директива 92/43/ЕИО на 

Съвета23 и Директива 2009/147/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета24 и 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета25 , 

по-специално чрез разширяване на 

базата от знания за разработване и 

изпълнение на политиките и чрез 

разработване, изпитване, демонстриране 

и прилагане на най-добрите практики и 

решения в малки мащаби или пригодени 

към специфичните местни, регионални 

или национални особености, 

включително интегрирани подходи за 

изпълнението на рамките на 

приоритетни действия, изготвени въз 

основа на Директива 92/43/ЕИО. 

Съюзът следва да следи за своите 

разходи във връзка с биологичното 

разнообразие, за да изпълни 

задълженията си за представяне на 

отчети съгласно Конвенцията за 

биологичното разнообразие. Следва да 

бъдат изпълнени и изискванията за 

проследяване, съдържащи се в други 

законодателни актове на Съюза по 

темата. 

ЕС за биологичното разнообразие до 

2020 г.22 , Директива 92/43/ЕИО на 

Съвета23 и Директива 2009/147/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета24 и 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета25 , 

по-специално чрез разширяване на 

базата от знания за разработване и 

изпълнение на политиките и чрез 

разработване, изпитване, демонстриране 

и прилагане на най-добрите практики и 

решения в малки мащаби или пригодени 

към специфичните местни, регионални 

или национални особености, 

включително интегрирани подходи за 

изпълнението на рамките на 

приоритетни действия, изготвени въз 

основа на Директива 92/43/ЕИО. 

Съюзът следва да следи за своите 

разходи във връзка с биологичното 

разнообразие, за да изпълни 

задълженията си за представяне на 

отчети съгласно Конвенцията за 

биологичното разнообразие. Следва да 

бъдат изпълнени и изискванията за 

проследяване, съдържащи се в други 

законодателни актове на Съюза по 

темата. 

_________________ _________________ 

22 COM(2011) 244 окончателен. 22 COM(2011) 244 окончателен. 

23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 

май 1992 г. за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и 

фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). 

23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 

май 1992 г. за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и 

фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). 

24 Директива 2009/147/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

30 ноември 2009 г. относно опазването 

на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 

стр. 7). 

24 Директива 2009/147/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

30 ноември 2009 г. относно опазването 

на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 

стр. 7). 

25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2014 г. относно 

предотвратяването и управлението на 

въвеждането и разпространението на 

инвазивни чужди видове (OB L 317, 

25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2014 г. относно 

предотвратяването и управлението на 

въвеждането и разпространението на 

инвазивни чужди видове (OB L 317, 
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4.11.2014 г., стр. 35). 4.11.2014 г., стр. 35). 

Or. en 

 

Изменение  49 

Филип Лоазо, Жак Коломбие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Последните оценки, в това число 

междинния преглед на стратегията на 

ЕС за биологичното разнообразие до 

2020 г. и проверката за пригодност на 

законодателството за опазване на 

природата, показват, че една от 

основните причини за 

незадоволителното изпълнение на 

законодателството на Съюза за опазване 

на природата и на стратегията за 

биологичното разнообразие е липсата на 

подходящо финансиране. Основните 

инструменти на Съюза за финансиране, 

включително Европейския фонд за 

регионално развитие, Кохезионния 

фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, могат съществено да 

допринесат за задоволяване на такива 

нужди. Програмата може още повече да 

подобри ефективността на това 

включване чрез стратегически проекти 

за опазване на природата, които са 

предназначени да служат за катализатор 

за изпълнението на законодателството и 

политиката на Съюза за опазване на 

природата и биологичното 

разнообразие, включително действията, 

определени в рамките за приоритетни 

действия, създадени съгласно 

Директива 92/43/ЕИО. Стратегическите 

проекти за опазване на природата 

следва да подкрепят програми за 

(14) Последните оценки, в това число 

междинния преглед на стратегията на 

ЕС за биологичното разнообразие до 

2020 г. и проверката за пригодност на 

законодателството за опазване на 

природата, показват, че една от 

основните причини за 

незадоволителното изпълнение на 

законодателството на Съюза за опазване 

на природата и на стратегията за 

биологичното разнообразие е липсата на 

подходящо финансиране. Основните 

инструменти на Съюза за финансиране, 

включително Европейския фонд за 

регионално развитие, Кохезионния 

фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, могат съществено да 

допринесат за задоволяване на такива 

нужди. Програмата може още повече да 

подобри ефективността на това 

включване чрез стратегически проекти 

за опазване на природата, които са 

предназначени да служат за катализатор 

за изпълнението на законодателството и 

политиката на Съюза за опазване на 

природата и биологичното 

разнообразие, включително действията, 

определени в рамките за приоритетни 

действия, създадени съгласно 

Директива 92/43/ЕИО. Стратегическите 

проекти за опазване на природата 

следва да подкрепят програми за 
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действие в държавите членки с цел 

включване на съответни цели за 

опазване на природата и биологичното 

разнообразие в други политики и 

програми за финансиране, като по този 

начин се гарантира, че за изпълнение на 

тези политики се мобилизират 

подходящите средства. Държавите 

членки могат да решат в рамките на 

своите стратегически планове за 

общата селскостопанска политика да 

използват определена част от своя 

дял от Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони, за да 

привлекат подпомагане за действия, 

които допълват стратегическите 

проекти за опазване на природата, 

предвидени в настоящия регламент. 

действие в държавите членки с цел 

включване на съответни цели за 

опазване на природата и биологичното 

разнообразие в други политики и 

програми за финансиране, като по този 

начин се гарантира, че за изпълнение на 

тези политики се мобилизират 

подходящите средства. 

Or. fr 

 

Изменение  50 

Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Насърчаването на кръговата 

икономика изисква промяна в начина на 

мислене по отношение на 

проектирането, производството, 

потреблението и обезвреждането на 

материали и продукти, включително 

пластмаси. Програмата следва да 

допринесе за прехода към модел на 

кръгова икономика чрез финансова 

подкрепа, насочена към различни 

действащи лица (предприятия, 

публични органи и потребители), по-

специално чрез прилагане, разработване 

и възпроизвеждане на най-добри 

технологии, практики и решения, 

пригодени към специфичните местни, 

регионални или национални особености, 

(16) Насърчаването на кръговата 

икономика изисква промяна в начина на 

мислене по отношение на 

проектирането, производството, 

потреблението и обезвреждането на 

материали и продукти, включително 

пластмаси, както и определяне и 

налагане на сериозни глоби в случай на 

неспазване на изискванията. 

Програмата следва да допринесе за 

прехода към модел на кръгова 

икономика чрез финансова подкрепа, 

насочена към различни действащи лица 

(предприятия, публични органи и 

потребители), по-специално чрез 

прилагане, разработване и 

възпроизвеждане на най-добри 
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включително чрез интегрирани подходи 

за изпълнението на планове за 

управление на отпадъците и за тяхното 

предотвратяване. Чрез подпомагане на 

изпълнението на стратегията за 

пластмасите могат да се предприемат 

действия по-специално за решаване на 

проблема с морските отпадъци. 

технологии, практики и решения, 

пригодени към специфичните местни, 

регионални или национални особености, 

включително чрез интегрирани подходи 

за изпълнението на планове за 

управление на отпадъците и за тяхното 

предотвратяване. Чрез подпомагане на 

изпълнението на стратегията за 

пластмасите могат да се предприемат 

действия по-специално за решаване на 

проблема с морските отпадъци. 

Or. el 

 

Изменение  51 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Елси Катайнен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Насърчаването на кръговата 

икономика изисква промяна в начина на 

мислене по отношение на 

проектирането, производството, 

потреблението и обезвреждането на 

материали и продукти, включително 

пластмаси. Програмата следва да 

допринесе за прехода към модел на 

кръгова икономика чрез финансова 

подкрепа, насочена към различни 

действащи лица (предприятия, 

публични органи и потребители), по-

специално чрез прилагане, разработване 

и възпроизвеждане на най-добри 

технологии, практики и решения, 

пригодени към специфичните местни, 

регионални или национални особености, 

включително чрез интегрирани подходи 

за изпълнението на планове за 

управление на отпадъците и за тяхното 

предотвратяване. Чрез подпомагане на 

изпълнението на стратегията за 

пластмасите могат да се предприемат 

действия по-специално за решаване на 

(16) Насърчаването на кръговата 

икономика изисква промяна в начина на 

мислене по отношение на 

проектирането, производството, 

потреблението и обезвреждането на 

материали и продукти, включително 

пластмаси. Програмата следва да 

допринесе за прехода към модел на 

кръгова икономика чрез финансова 

подкрепа, насочена към различни 

действащи лица (предприятия, 

публични органи и потребители), по-

специално чрез прилагане, разработване 

и възпроизвеждане на най-добри 

технологии, практики и решения, 

пригодени към специфичните местни, 

регионални или национални особености, 

включително чрез интегрирани подходи 

за изпълнението на планове за 

управление на отпадъците и за тяхното 

предотвратяване. Чрез подпомагане на 

изпълнението на стратегията за 

пластмасите могат да се предприемат 

действия по-специално за решаване на 
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проблема с морските отпадъци. проблема с отпадъците във водната 

среда. 

Or. en 

 

Изменение  52 

Филип Лоазо, Жак Коломбие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16а) Споразуменията за свободна 

търговия в голяма част от случаите 

водят до значително увеличаване на 

екологичния отпечатък на 

търговията поради логистиката, 

която е планирана за далечни 

разстояния и поради това е 

енергоемка. С оглед съгласуваност с 

различните международни 

ангажименти, обвързани с целите за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове, Европейският съюз следва да 

престане да сключва споразумения от 

този вид. 

Or. fr 

 

Изменение  53 

Никола Капуто 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Дългосрочната цел на Съюза в 

областта на политиката за чистота на 

въздуха е да се постигнат равнища на 

качество на въздуха, които не пораждат 

значителни отрицателни последици и 

рискове за здравето на човека. 

(17) Дългосрочната цел на Съюза в 

областта на политиката за чистота на 

въздуха е да се постигнат равнища на 

качество на въздуха, които не пораждат 

значителни отрицателни последици и 

рискове за здравето на човека. 
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Обществеността е много добре 

осведомена за замърсяването на 

въздуха, а гражданите очакват органите 

да предприемат действия. В Директива 

(ЕС) 2016/2284 на Европейския 

парламент и на Съвета26 се подчертава 

ролята, която финансирането от Съюза 

може да играе за постигането на целите 

за чист въздух. Поради това програмата 

следва да подпомага проекти, 

включително стратегически 

интегрирани проекти, които имат 

потенциал за привличане на публични и 

частни средства, както и да бъдат 

примери за добри практики и 

катализатори за изпълнението на 

планове и законодателство за 

качеството на въздуха на местно, 

регионално, многорегионално, 

национално и транснационално 

равнище. 

Обществеността е много добре 

осведомена за замърсяването на 

въздуха, а гражданите очакват органите 

да предприемат действия. В Директива 

(ЕС) 2016/2284 на Европейския 

парламент и на Съвета26 се подчертава 

ролята, която финансирането от Съюза 

може да играе за постигането на целите 

за чист въздух. Поради това програмата 

следва да подпомага проекти, 

включително стратегически 

интегрирани проекти, които имат 

потенциал за привличане на публични и 

частни средства, както и да бъдат 

примери за добри практики и 

катализатори за изпълнението на 

планове и законодателство за 

качеството на въздуха на местно, 

регионално, многорегионално, 

национално и транснационално 

равнище. Тези усилия за подобряване 

на качеството на въздуха следва да 

бъдат в съответствие с 

изискванията за намаляване на 

парниковите газове и с дългосрочната 

необходимост от декарбонизация на 

цялата европейска икономика, като 

постепенно се заменят енергийните 

инфраструктури, в които се 

използват изкопаеми източници, с 

инфраструктури, в които се 

използват възобновяеми източници, 

когато това е технически възможно. 

_________________ _________________ 

26 Директива (ЕС) 2016/2284 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 декември 2016 г. за намаляване на 

националните емисии на някои 

атмосферни замърсители, за изменение 

на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на 

Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 

17.12.2016 г., стр. 1). 

26 Директива (ЕС) 2016/2284 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 декември 2016 г. за намаляване на 

националните емисии на някои 

атмосферни замърсители, за изменение 

на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на 

Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 

17.12.2016 г., стр. 1). 

Or. it 
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Обосновка 

La qualità dell’aria è direttamente collegata alla combustione di energie fossili per il 

trasporto, per il riscaldamento e la climatizzazione e, in generale, per la produzione di 

energia elettrica. La decarbonizzazione di questi settori, quindi, ha un impatto diretto sulla 

qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Quando esiste una alternativa basata su una 

fonte energetica rinnovabile, il programma LIFE non dovrebbe mai finanziare la sostituzione 

di attrezzature ad alte emissioni di gas ad effetto serra con attrezzature più efficienti ma 

ancora basate sull’energia fossile. 

 

Изменение  54 

Никола Капуто 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17а) Специално внимание следва да 

се обърне на насърчаването на 

изоставянето на източниците на 

замърсяване на въздуха, по-специално 

на уреди за битово отопление и 

електроцентрали, в които се 

използват изкопаеми горива. За да се 

реши проблемът със замърсяването 

на въздуха, усилията следва да се 

съсредоточат върху прехода към 

възобновяеми енергийни източници, 

като се насърчава 

средносрочната/дългосрочната 

перспектива. 

Or. it 

Обосновка 

Битовото отопление с използване на въглища в ЕС е голям източник на замърсяване на 

въздуха и има опасни последици за здравето на гражданите. Когато е технически 

възможно, би трябвало да се насърчава преходът към възобновяеми енергийни 

източници в съответствие с целите за декарбонизация на сградния сектор, както е 

предвидено в Директивата относно енергийните характеристики на сградите. 

 

Изменение  55 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Елси Катайнен 
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Предложение за регламент 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Опазването и възстановяването 

на морската среда е една от основните 

цели на политиката на ЕС в областта на 

околната среда. Програмата следва да 

предоставя подкрепа за следното: 

управлението, опазването, 

възстановяването и мониторинга на 

биологичното разнообразие и морските 

екосистеми, по-специално в морските 

зони по „Натура 2000“, както и от 

защитата на видовете в съответствие с 

рамките за приоритетни действия, 

разработени съгласно Директива 

92/43/ЕИО; постигането на добро 

екологично състояние в съответствие с 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета28; насърчаването 

на чисти и „здрави“ морета; 

изпълнението на европейската стратегия 

за пластмасите в кръговата икономика с 

цел решаване по-специално на проблема 

с изгубените риболовни уреди и 

морските отпадъци; и насърчаването на 

участието на Съюза в международното 

управление на океаните, което е от 

съществено значение за постигане на 

целите на Програмата на Обединените 

нации до 2030 г. за устойчиво развитие 

и за осигуряване на „здрави“ океани и за 

бъдещите поколения. Стратегическите 

интегрирани проекти и стратегическите 

проекти за опазване на природата в 

рамките на програмата следва да 

съдържат съответни действия, целящи 

опазването на морската среда. 

(19) Опазването и възстановяването 

на водната среда е една от основните 

цели на политиката на ЕС в областта на 

околната среда. Програмата следва да 

предоставя подкрепа за следното: 

управлението, опазването, 

възстановяването и мониторинга на 

биологичното разнообразие и водните 

екосистеми, по-специално в морските 

зони по „Натура 2000“, както и от 

защитата на видовете в съответствие с 

рамките за приоритетни действия, 

разработени съгласно Директива 

92/43/ЕИО; постигането на добро 

екологично състояние в съответствие с 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета28; насърчаването 

на чисти и „здрави“ морета; 

изпълнението на европейската стратегия 

за пластмасите в кръговата икономика с 

цел решаване по-специално на проблема 

с изгубените риболовни уреди и 

морските отпадъци; и насърчаването на 

участието на Съюза в международното 

управление на океаните, което е от 

съществено значение за постигане на 

целите на Програмата на Обединените 

нации до 2030 г. за устойчиво развитие 

и за осигуряване на „здрави“ океани и за 

бъдещите поколения. Стратегическите 

интегрирани проекти и стратегическите 

проекти за опазване на природата в 

рамките на програмата следва да 

съдържат съответни действия, целящи 

опазването на водната среда. 

_________________ _________________ 

28 Директива 2008/56/EО на 

Европейския парламент и Съвета от 17 

юни 2008 г. за създаване на рамка за 

действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (Рамкова 

28 Директива 2008/56/EО на 

Европейския парламент и Съвета от 17 

юни 2008 г. за създаване на рамка за 

действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (Рамкова 



 

PE626.777v01-00 26/54 AM\1160530BG.docx 

BG 

директива за морска стратегия) (OВ L 

164, 25.6.2008 г., стр. 19). 

директива за морска стратегия) (OВ L 

164, 25.6.2008 г., стр. 19). 

Or. en 

 

Изменение  56 

Никола Капуто 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Подобряването на управлението 

в областта на околната среда, 

изменението на климата и свързаните с 

това въпроси на прехода към чиста 

енергия изисква участието на 

гражданското общество чрез 

повишаване на осведомеността на 

обществеността, ангажираност на 

потребителите и разширяване на 

участието на заинтересованите страни, в 

това число неправителствените 

организации, в консултации по свързани 

с темата политики и тяхно 

осъществяване. 

(20) Подобряването на управлението 

в областта на околната среда, 

изменението на климата и свързаните с 

това въпроси на прехода към чиста 

енергия изисква участието на 

гражданското общество чрез 

повишаване на осведомеността на 

обществеността и посредством 

комуникационна стратегия, в която 

да се отчитат новите медии и 

социалните мрежи и която да води до 

по-голяма ангажираност на 

потребителите и разширяване на 

участието на заинтересованите страни, в 

това число неправителствените 

организации, в консултации по свързани 

с темата политики и тяхно 

осъществяване. 

Or. it 

Обосновка 

Счита се за важно да се посочи изрично необходимостта от съвременна комуникация. 

 

Изменение  57 

Никола Капуто 

 

Предложение за регламент 

Съображение 22 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Програмата следва да подготвя и 

подкрепя пазарните участници за 

прехода към чиста, кръгова, 

енергийноефективна, нисковъглеродна 

и устойчива на изменението на климата 

икономика чрез изпробване на нови 

бизнес възможности, повишаване на 

професионалните умения, улесняване на 

достъпа на потребителите до устойчиви 

продукти и услуги, ангажиране и 

овластяване на влиятелни личности и 

изпробване на нови методи за 

адаптиране на съществуващите процеси 

и бизнес средата. За да се съдейства за 

по-широк пазарно проникване на 

устойчиво развити решения, следва да 

се насърчават приемането от страна на 

обществеността и ангажираността на 

потребителите. 

(22) Програмата следва да подготвя и 

подкрепя пазарните участници за 

прехода към чиста, кръгова, 

енергийноефективна, нисковъглеродна 

и устойчива на изменението на климата 

икономика чрез изпробване на нови 

бизнес възможности, повишаване на 

професионалните умения, улесняване на 

достъпа на потребителите до устойчиви 

продукти и услуги, ангажиране и 

овластяване на влиятелни личности и 

изпробване на нови методи за 

адаптиране на съществуващите процеси 

и бизнес средата. За да се съдейства за 

по-широко пазарно проникване на 

устойчиво развити решения, по-

специално за развитието на 

иновативни технологии за 

възобновяеми енергийни източници, 
следва да се насърчават приемането от 

страна на обществеността и 

ангажираността на потребителите. 

Or. it 

Обосновка 

Благодарение на развитието на технологиите, на пазара и (също така) на 

обществената подкрепа през последните 10 години разходите по въвеждане в 

експлоатация на системи за възобновяема енергия спаднаха драстично. Трябва да 

продължим в тази посока, за да дадем възможност да се разгърне напълно 

европейският енергиен потенциал, като оценяваме все още малко използваните 

понастоящем алтернативни енергийни източници (като морската или 

геотермалната енергия) и повишаваме енергийната независимост на ЕС от трети 

държави. 

 

Изменение  58 

Даниел Буда 

 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(22) Програмата следва да подготвя и 

подкрепя пазарните участници за 

прехода към чиста, кръгова, 

енергийноефективна, нисковъглеродна 

и устойчива на изменението на климата 

икономика чрез изпробване на нови 

бизнес възможности, повишаване на 

професионалните умения, улесняване на 

достъпа на потребителите до устойчиви 

продукти и услуги, ангажиране и 

овластяване на влиятелни личности и 

изпробване на нови методи за 

адаптиране на съществуващите процеси 

и бизнес средата. За да се съдейства за 

по-широк пазарно проникване на 

устойчиво развити решения, следва да 

се насърчават приемането от страна на 

обществеността и ангажираността на 

потребителите. 

(22) Програмата следва да подготвя и 

подкрепя пазарните участници за 

прехода към чиста, кръгова, 

енергийноефективна, нисковъглеродна 

и устойчива на изменението на климата 

икономика чрез устойчиво използване 

на съществуващите природни ресурси 

и изпробване на нови бизнес 

възможности, повишаване на 

професионалните умения, улесняване на 

достъпа на потребителите до устойчиви 

продукти и услуги, ангажиране и 

овластяване на влиятелни личности и 

изпробване на нови методи за 

адаптиране на съществуващите процеси 

и бизнес средата. За да се съдейства за 

по-широк пазарно проникване на 

устойчиво развити решения, следва да 

се насърчават приемането от страна на 

обществеността и ангажираността на 

потребителите. 

Or. ro 

 

Изменение  59 

Марейд Макгинес, Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) С оглед на значението на 

борбата срещу изменението на климата 

в съответствие с ангажиментите на 

Съюза за изпълнение на Парижкото 

споразумение и целите на ООН за 

устойчиво развитие, тази програма ще 

допринесе за включване на мерките в 

областта на климата и за постигане на 

общата цел 25% от разходите на 

бюджета на ЕС да бъдат заделени за 

подпомагане на цели, свързани с 

климата. Очаква се действията по 

програмата да допринесат с 61% от 

общия финансов пакет на Програмата за 

(24) Борбата срещу изменението на 

климата е едно от най-важните 

глобални предизвикателства, 

изискващо координиран и амбициозен 

отговор. Съюзът трябва да се справи 

с изменението на климата в 

съответствие с ангажиментите си за 

изпълнение на Парижкото споразумение 

и целите на ООН за устойчиво развитие, 

като тази програма ще допринесе за 

включване на мерките в областта на 

климата и за постигане на общата цел 

25% от разходите на бюджета на ЕС да 

бъдат заделени за подпомагане на цели, 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Изменение  60 

Мария Габриела Зоана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) С оглед на значението на борбата 

срещу изменението на климата в 

съответствие с ангажиментите на Съюза 

за изпълнение на Парижкото 

споразумение и целите на ООН за 

устойчиво развитие, тази програма ще 

допринесе за включване на мерките в 

областта на климата и за постигане на 

общата цел 25% от разходите на 

бюджета на ЕС да бъдат заделени за 

подпомагане на цели, 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) С оглед на значението на борбата 

срещу изменението на климата в 

съответствие с ангажиментите на Съюза 

за изпълнение на Парижкото 

споразумение и целите на ООН за 

устойчиво развитие, тази програма ще 

допринесе за включване на мерките в 

областта на климата и околната среда 

и за постигане на общата цел 25% от 

разходите на бюджета на ЕС да бъдат 

заделени за подпомагане на цели, 

свързани с климата. Очаква се 

действията по програмата да допринесат 

с 61% от общия финансов пакет на 

Програмата за цели, свързани с климата 

и околната среда. 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. ro 

Изменение  61 

Никола Капуто 
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Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) При изпълнението на програмата 

следва да се обърне надлежно внимание 

на стратегията за най-отдалечените 

региони30 в съответствие с член 349 от 

ДФЕС и предвид специфичните нужди и 

уязвимостта на тези региони. Освен това 

следва да се вземат предвид и други 

политики на Съюза, различни от тези в 

областта на околната среда, климата и 

свързаната политика за прехода към 

чиста енергия. 

(25) При изпълнението на програмата 

следва да се обърне надлежно внимание 

на стратегията за най-отдалечените 

региони30 в съответствие с член 349 от 

ДФЕС и предвид специфичните нужди и 

уязвимостта на тези региони. Освен това 

следва да се вземат предвид и други 

политики на Съюза, различни от тези в 

областта на околната среда, климата, 

кръговата икономика и свързаната 

политика за прехода към чиста енергия. 

_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623 final, 24 октомври 

2017 г. 

30 COM(2017) 623 final, 24 октомври 

2017 г. 

Or. it 

 

Изменение  62 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Елси Катайнен, Ян Хойтема 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26a) Оценката на настоящия 

регламент ще предостави 

необходимата информация за процеса 

на вземане на решение относно 

подобряването на програмата, ако е 

необходимо. Освен оценката на 

постигането на целите на 

програмата, посочени в член 3 от 

настоящия регламент, следва да се 

отдели специално внимание на 

процеса на кандидатстване за 

финансиране, за да се гарантира, че 

тези средства са достъпни за всички 

отговарящи на условията проекти. 
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Важно е да се гарантира по-

специално, че участието на 

местните общности и гражданското 

общество се осъществява реално и 

лесно. 

Or. en 

 

Изменение  63 

Филип Лоазо, Жак Коломбие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 38 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) Тъй като целите на 

настоящия регламент, а именно 

допринасяне за устойчиво развитие и 

за постигане на целите на 

законодателството, стратегиите, 

плановете или международните 

ангажименти на Съюза в областта 

на околната среда, климата и – ако 

има отношение – на чистата енергия 

не могат да бъдат постигнати в 

достатъчна степен от държавите-

членки, а поради мащаба и 

последиците от настоящия 

регламент могат да бъдат 

постигнати по-добре на равнището 

на Съюза, Съюзът може да приеме 

мерки в съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигане 

на тези цели. 

(38) В съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз, и с 

принципа на пропорционалност, уреден 

в същия член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигане 

на тези цели и предоставя на 

държавите – членки на ЕС, свобода на 

действие относно техните местни 

или специфични нужди. 

Or. fr 

Изменение  64 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 
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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „стратегически проекти за 

опазване на природата“ означава 

проекти, с които се подпомага 

постигането на целите за опазване на 

природата и биологичното 

разнообразие, като в държавите членки 

се изпълняват съгласувани програми за 

действие с цел включване на тези цели и 

приоритети в други политики и 

инструменти за финансиране, 

включително чрез координираното 

изпълнение на рамките за приоритетни 

действия, създадени съгласно 

Директива 92/43/ЕИО; 

(1) „стратегически проекти за 

опазване на природата“ означава 

проекти, с които се подпомага 

постигането на целите за опазване на 

природата и биологичното 

разнообразие, предвидени по-

специално в Директива 2009/147/ЕО и 

в Директива 92/43/ЕИО на Съвета, 
като в държавите членки се изпълняват 

съгласувани програми за действие с цел 

включване на тези цели и приоритети в 

други политики и инструменти за 

финансиране, включително чрез 

координираното изпълнение на рамките 

за приоритетни действия, създадени 

съгласно Директива 92/43/ЕИО; 

Or. en 

 

Изменение  65 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „стандартни проекти за 

действия“ означава проекти, различни 

от стратегическите интегрирани 

проекти, стратегически проекти за 

опазване на природата или проектите за 

техническа помощ, с които се 

преследват специфичните цели на 

програмата, посочени в член 3, 

параграф 2; 

(4) „стандартни проекти за 

действия“ означава проекти, различни 

от стратегическите интегрирани 

проекти, стратегически проекти за 

опазване на природата или проектите за 

техническа помощ, като например 

проекти „от долу нагоре“ (свързани с 

водено от общностите местно 

развитие), с които се преследват 

специфичните цели на програмата, 

посочени в член 3, параграф 2; 

Or. en 
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Изменение  66 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на програмата е да 

допринесе за преминаването към чиста, 

кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, 

включително чрез прехода към чиста 

енергия, за опазването и подобряването 

на качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие, 

като по този начин се допринася за 

устойчиво развитие. 

1. Общата цел на програмата е да 

допринесе за преминаването към 

устойчива, кръгова, ресурсно- и 

енергийноефективна, нисковъглеродна 

и устойчива на изменението на климата 

икономика, включително чрез прехода 

към енергийна система с висока 

енергийна ефективност, основана на 

възобновяеми енергийни източници, за 

опазването и подобряването на 

качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие, 

като по този начин се допринася за 

висока степен на опазване на 

околната среда и амбициозни 

действия в областта на климата. 

Програмата също така подпомага по-

доброто управление в областта на 

околната среда и климата на всички 

равнища, включително по-активното 

ангажиране на гражданското 

общество, НПО и местните 

участници. 

Or. en 

 

Изменение  67 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Елси Катайнен, Ян Хойтема 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на програмата е да 1. Общата цел на програмата е да 
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допринесе за преминаването към чиста, 

кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, 

включително чрез прехода към чиста 

енергия, за опазването и подобряването 

на качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие, 

като по този начин се допринася за 

устойчиво развитие. 

допринесе за преминаването към чиста, 

кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, 

включително чрез прехода към чиста и 

възобновяема енергия и насърчаването 

на биоикономиката, за опазването и 

подобряването на качеството на 

околната среда, за спирането и 

обръщането процеса на загуба на 

биологично разнообразие и за 

предприемането на амбициозни 

действия в областта на околната 

среда, като по този начин се допринася 

за устойчиво развитие. Програмата 

допринася и за по-активното участие 

на всички съответни заинтересовани 

страни в действията в областта на 

околната среда, енергетиката и 

климата. 

Or. en 

 

Изменение  68 

Беата Гошевска 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на програмата е да 

допринесе за преминаването към чиста, 

кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, 

включително чрез прехода към чиста 

енергия, за опазването и подобряването 

на качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие, 

като по този начин се допринася за 

устойчиво развитие. 

1. Общата цел на програмата е да 

допринесе за преминаването към чиста, 

кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, 

включително чрез прехода към чиста 

енергия, за опазването и подобряването 

на качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие, в 

т.ч. за подпомагането на мрежата 

„Натура 2000“ и справянето с 

влошаването на състоянието на 

екосистемите, като по този начин се 

допринася за устойчиво развитие. 
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Or. en 

 

Изменение  69 

Марейд Макгинес, Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на програмата е да 

допринесе за преминаването към чиста, 

кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, 

включително чрез прехода към чиста 

енергия, за опазването и подобряването 

на качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие, 

като по този начин се допринася за 

устойчиво развитие. 

1. Общата цел на програмата е да 

допринесе за преминаването към чиста, 

кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, 

включително чрез прехода към чиста 

енергия, за гарантирането на 

опазването и подобряването на 

качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие, 

като по този начин се допринася за 

устойчиво развитие. 

Or. en 

 

Изменение  70 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) разработване, демонстриране и 

насърчаване на новаторски техники и 

подходи за постигане на целите, 

залегнали в законодателството и 

политиката на Съюза в областта на 

околната среда и действията по климата, 

включително прехода към чиста 

енергия, както и допринасяне за 

прилагането на най-добри практики в 

областта на природата и биологичното 

а) разработване, демонстриране и 

насърчаване на новаторски техники и 

подходи за постигане на целите, 

залегнали в законодателството и 

политиката на Съюза в областта на 

околната среда и действията по климата, 

включително прехода към чиста 

енергия, както и допринасяне за 

прилагането на най-добри практики в 

областта на природата и биологичното 

разнообразие и на устойчивите 
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разнообразие; земеделски и продоволствени 

системи; 

Or. en 

 

Изменение  71 

Марейд Макгинес, Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) разработване, демонстриране и 

насърчаване на новаторски техники и 

подходи за постигане на целите, 

залегнали в законодателството и 

политиката на Съюза в областта на 

околната среда и действията по климата, 

включително прехода към чиста 

енергия, както и допринасяне за 

прилагането на най-добри практики в 

областта на природата и биологичното 

разнообразие; 

а) разработване, демонстриране и 

насърчаване на новаторски техники и 

подходи за постигане на целите, 

залегнали в законодателството и 

политиката на Съюза в областта на 

околната среда и действията по климата, 

включително прехода към чиста 

енергия, както и допринасяне и 

подпомагане на прилагането на най-

добри практики в областта на природата 

и биологичното разнообразие; 

Or. en 

 

Изменение  72 

Ани Схрейер-Пирик, Марейд Макгинес 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) подпомагане на разработването, 

изпълнението, мониторинга и 

правоприлагането на съответното 

законодателство и политика на Съюза, 

включително като се подобрява 

управлението чрез укрепване на 

капацитета на публичните и частните 

субекти и участието на гражданското 

общество; 

б) подпомагане на разработването, 

изпълнението, мониторинга и 

правоприлагането на съответното 

законодателство и политика на Съюза, 

включително като се подобрява 

управлението чрез укрепване на 

капацитета на публичните и частните 

субекти, в т.ч. в областта на 

селското стопанство, 
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градинарството, горското 

стопанство и рибарството, и 

участието на гражданското общество; 

Or. en 

 

Изменение  73 

Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Програмата не подкопава 

целите на законодателството и 

политиката на Съюза в други 

области. 

Or. en 

Обосновка 

За съжаление, проектите по програма LIFE в някои държави членки през последните 

години предизвикват противоречия и конфликти в обществото поради 

отчуждаването на семейни земеделски стопанства. Трябва да се избягват 

конфликтите между прилагането на програма LIFE и законодателството и 

политиката на Съюза в други области, като например общата селскостопанска 

политика (ОСП) и защитата на младите земеделски стопани и семейните земеделски 

стопанства. В регламента за финансиране по програма LIFE трябва да се засили 

сътрудничеството например с други земеделски стопани и собственици на земя, 

както и с МСП и частния сектор. 

 

Изменение  74 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква аа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) устойчиви земеделски 

практики, включително биологично 

разнообразие на почвите и биологично 

разнообразие в селското стопанство, 
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улавяне на въглерод, наблюдение и 

контрол на почвите, опазване на 

почвите и водите; 

Or. en 

 

Изменение  75 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) подпрограмата за смекчаване на 

последиците от изменението на климата 

и приспособяване към това изменение; 

а) подпрограмата за управление, 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата и 

приспособяване към това изменение; 

Or. en 

 

Изменение  76 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

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 на 7 900 000 000 

EUR по текущи цени. 

Or. en 

 

Изменение  77 

Сузане Мелиор, Ерик Андрийо, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Рикарду 

Серан Сантуш, Никола Капуто, Тибор Сани, Момчил Неков, Марк Тарабела, 

Мария Габриела Зоана, Пол Бранън 

 

Предложение за регламент 
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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 на 7 900 000 000 

EUR по текущи цени. 

Or. en 

Обосновка 

В резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно „Следващата 

МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“ се 

призовава финансирането по програма LIFE да се удвои. Бюджетът на настоящата 

програма LIFE за периода 2014 – 2020 г. възлиза на 3,45 милиарда евро, като се 

предлага да се удвои до 6,9 милиарда евро. Сумата от 1 милиард евро за проекта 

„Преход към чиста енергия“ идват от програма „Интелигентна енергия – Европа“ по 

линия на „Хоризонт 2020“, така че тези средства следва да се считат за 

допълнително финансиране. 

 

Изменение  78 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква а – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) 3 500 000 000 EUR за областта на 

околната среда, от които 

а) 5 200 000 000 EUR за областта на 

околната среда, от които 

Or. en 

 

Изменение  79 

Сузане Мелиор, Ерик Андрийо, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Рикарду 

Серан Сантуш, Никола Капуто, Тибор Сани, Момчил Неков, Марк Тарабела, 

Мария Габриела Зоана, Пол Бранън 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква а – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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a) 3 500 000 000 EUR за областта на 

околната среда, от които 

а) 5 200 000 000 EUR за областта на 

околната среда, от които 

Or. en 

Обосновка 

В резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно „Следващата 

МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“ се 

призовава финансирането по програма LIFE да се удвои. В настоящата програма 

LIFE за периода 2014 – 2020 г. бюджетът на подпрограма „Околна среда“ е 

2,6 милиарда евро, като се предлага да се удвои до 5,2 милиарда евро. 

 

Изменение  80 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква а – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) 2 150 000 000 EUR за 

подпрограмата за опазване на природата 

и биологичното разнообразие и 

(1) 3 200 000 000 EUR за 

подпрограмата за опазване на природата 

и биологичното разнообразие, от 

които 60% за опазването на 

природата и биологичното 

разнообразие и 

Or. en 

 

Изменение  81 

Сузане Мелиор, Ерик Андрийо, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Рикарду 

Серан Сантуш, Никола Капуто, Тибор Сани, Момчил Неков, Марк Тарабела, 

Мария Габриела Зоана, Пол Бранън 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква а – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) 2 150 000 000 EUR за 

подпрограмата за опазване на природата 

и биологичното разнообразие и 

(1) 3 200 000 000 EUR за 

подпрограмата за опазване на природата 

и биологичното разнообразие и 
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Or. en 

 

Изменение  82 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква а – точка 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) 1 350 000 000 EUR за 

подпрограмата за кръгова икономика и 

качество на живот; 

(2) 2 000 000 000 EUR за 

подпрограмата за кръгова икономика и 

качество на живот; 

Or. en 

 

Изменение  83 

Сузане Мелиор, Ерик Андрийо, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Рикарду 

Серан Сантуш, Никола Капуто, Тибор Сани, Момчил Неков, Марк Тарабела, 

Мария Габриела Зоана, Пол Бранън 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква а – точка 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) 1 350 000 000 EUR за 

подпрограмата за кръгова икономика и 

качество на живот; 

(2) 2 000 000 000 EUR за 

подпрограмата за кръгова икономика и 

качество на живот; 

Or. en 

 

Изменение  84 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква б – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 1 950 000 000 EUR за областта на 

околната среда, от които 

б) 2 700 000 000 EUR за областта на 

околната среда, от които 
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Or. en 

 

Изменение  85 

Сузане Мелиор, Ерик Андрийо, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Рикарду 

Серан Сантуш, Никола Капуто, Тибор Сани, Момчил Неков, Марк Тарабела, 

Мария Габриела Зоана, Пол Бранън 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква б – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 1 950 000 000 EUR за областта на 

околната среда, от които 

б) 2 700 000 000 EUR за областта на 

околната среда, от които 

Or. en 

Обосновка 

В резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно „Следващата 

МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“ се 

призовава финансирането по програма LIFE да се удвои. В настоящата програма 

LIFE за периода 2014 – 2020 г. бюджетът на подпрограма „Климат“ е 860 милиона 

евро, като удвояването означава закръгляне на бюджета на 1,7 милиарда евро. 

 

Изменение  86 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква б – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) 950 000 000 EUR за 

подпрограмата за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към това изменение и 

(1) 1 700 000 000 EUR за 

подпрограмата за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към това изменение и 

Or. en 

 

Изменение  87 
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Сузане Мелиор, Ерик Андрийо, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Рикарду 

Серан Сантуш, Никола Капуто, Тибор Сани, Момчил Неков, Марк Тарабела, 

Мария Габриела Зоана, Пол Бранън 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква б – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) 950 000 000 EUR за 

подпрограмата за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към това изменение и 

(1) 1 700 000 000 EUR за 

подпрограмата за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към това изменение и 

Or. en 

Обосновка 

В резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно „Следващата 

МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“ се 

призовава финансирането по програма LIFE да се удвои. В настоящата програма 

LIFE за периода 2014 – 2020 г. бюджетът на подпрограма „Климат“ е 860 милиона 

евро, като удвояването означава закръгляне на бюджета на 1,7 милиарда евро. 

 

Изменение  88 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква б – точка 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) 1 000 000 000 EUR за 

подпрограмата за прехода към чиста 

енергия. 

(2) 2 028 000 000 EUR за 

подпрограмата за прехода към чиста 

енергия. 

Or. en 

 

Изменение  89 

Сузане Мелиор, Ерик Андрийо, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Рикарду 

Серан Сантуш, Никола Капуто, Тибор Сани, Момчил Неков, Марк Тарабела, 

Мария Габриела Зоана, Пол Бранън 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 5a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Най-малко 61% от 

бюджетните ресурси, отпуснати за 

проекти под формата на безвъзмездни 

средства за дейности по 

подпрограмата за околната среда, са 

предназначени за проекти, 

подкрепящи опазването на природата 

и биологичното разнообразие. 

Or. en 

Обосновка 

Опазването на природата и биологичното разнообразие е една от основните цели на 

програма LIFE. Поради това следва да се гарантира, че финансирането е насочено 

към тези области. Това е в съответствие с действащия Регламент за програма LIFE. 

 

Изменение  90 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Програмата може да предоставя 

финансиране чрез всяка една от 

формите, предвидени във Финансовия 

регламент, по-специално безвъзмездни 

средства, награди и обществени 

поръчки. Тя може да предоставя също 

така финансиране под формата на 

финансови инструменти в рамките на 

операции за смесено финансиране. 

2. Програмата може да предоставя 

финансиране чрез всяка една от 

формите, предвидени във Финансовия 

регламент, по-специално безвъзмездни 

средства, награди и обществени 

поръчки. Тя може да предоставя също 

така финансиране под формата на 

финансови инструменти в рамките на 

операции за смесено финансиране до 

максимум 20% от финансовия пакет, 

посочен в член 5, параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  91 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 
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Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За стратегически интегрирани 

проекти се заделят максимум 25% от 

финансовия пакет, посочен в член 5, 

параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  92 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

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 съфинансират в размер 

до 75% и се управляват в съответствие с 

дял VIII от Финансовия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  93 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква -а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) Проектите, финансирани по 

програмата, допринасят съществено 

за постигането на поне една от 

целите, посочени в член 3. 

Or. en 
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Изменение  94 

Никола Капуто 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) 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. 

а) Проектите, финансирани по 

програмата, допринасят за постигането 

на поне една от целите на програмата в 

областта на околната среда, климата, 

прехода към кръгов икономически 

модел или към устойчива енергия, без 

да се засягат другите цели, и ако е 

възможно, насърчават екологосъобразни 

обществени поръчки. 

Or. it 

Обосновка 

Програмата LIFE следва не само „да избягва да подронва“ постигането на целите на 

ЕС в областта на околната среда, климата и енергетиката, а да допринася активно 

за постигането им. Освен това формулировката относно проектите „ако има 

отношение – на чистата енергия“ изглежда твърде неясна. 

Изменение  95 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) 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. 

а) 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 колкото е възможно по-

често, насърчават екологосъобразни 

обществени поръчки. 

Or. en 
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Изменение  96 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Елси Катайнен, Ян Хойтема 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) 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. 

а) Проектите, финансирани по 

програмата, допринасят за 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 

 

Изменение  97 

Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква aа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) Проектите, финансирани по 

програмата, избягват да подронват 

приоритети на законодателството и 

политиката на Съюза в други 

области, по-специално в областта на 

ресурсната ефективност и 

производството на храни. 

Or. en 

 

Изменение  98 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Приоритет се дава на проекти, в) Приоритет се дава на проекти, 
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които имат най-голям потенциал за 

възпроизвеждане и за внедряване в 

публичния или частния сектор или за 

мобилизиране на най-големите 

инвестиции или финансови ресурси 

(каталитичен потенциал). 

които имат най-голям потенциал за 

възпроизвеждане и за внедряване в 

публичния или частния сектор. 

Or. en 

 

Изменение  99 

Ани Схрейер-Пирик, Марейд Макгинес 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква ва (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) Приоритет се дава на проекти, 

които имат най-голям потенциал за 

участие на гражданското общество, 

собствениците на земя, субектите в 

областта на селското стопанство, 

градинарството и горското 

стопанство и интелигентното 

сътрудничество с тях. 

Or. en 

Обосновка 

От опита досега се вижда, че участието на гражданското общество, собствениците 

на земя, субектите в областта на селското стопанство, градинарството и горското 

стопанство и интелигентно сътрудничество с тях за разработването, 

демонстрирането и насърчаването на новаторски техники и подходи за постигане на 

целите, залегнали в законодателството и политиката на Съюза в областта на 

околната среда и действията по климата, включително прехода към чиста енергия, 

както и допринасянето и подпомагането на прилагането на най-добри практики в 

областта на природата и биологичното разнообразие, са от съществено значение за 

успешните проекти по програма LIFE. 

 

Изменение  100 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 
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Член 13 – параграф 1 – буква дa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) Комисията гарантира 

географския баланс на финансираните 

по програмата проекти. 

Or. en 

 

Изменение  101 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер, Ян Хойтема 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква е 

 
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) Когато е уместно, при условие че 

генерират екологични ползи, 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. 

Or. en 

 

Изменение  102 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) купуването на земята е 

единственият или най-ефективният 

начин за постигане на желаните 

резултати по опазване на природата; 

б) купуването на земята е 

единственият или най-ефективният 

начин за постигане на желаните 

резултати по опазване на природата в 

по-голямата прилежаща зона на 
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проекта; 

Or. en 

 

Изменение  103 

Ани Схрейер-Пирик 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) купуването на земята е 

единственият или най-ефективният 

начин за постигане на желаните 

резултати по опазване на природата; 

б) купуването на земята е 

единственият начин за постигане на 

желаните резултати по опазване на 

природата; 

Or. en 

Обосновка 

Преди селскостопанските земи бяха купувани или отчуждавани със средства по 

програма LIFE, което създаваше противоречия в обществото. Купуването на земята 

следва да е единственият начин за постигане на желаните резултати, ако бъде 

приложено. За постигането на целите за опазване на околната среда следва да се 

отдава предпочитание на сътрудничеството със земеделските стопани. 

 

Изменение  104 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Сузане Мелиор, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Операциите за смесено финансиране по 

настоящата програма се изпълняват в 

съответствие с [Регламента за InvestEU] 

и дял Х от Финансовия регламент. 

Операциите за смесено финансиране по 

настоящата програма се изпълняват в 

съответствие с [Регламента за InvestEU] 

и дял Х от Финансовия регламент. 

Операциите за смесено финансиране 

по настоящата програма не могат да 

получават повече от максимум 20% 

от финансовия пакет, посочен в 

член 5, параграф 1. 
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Or. en 

 

Изменение  105 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Програмата се изпълнява чрез 

най-малко две многогодишни работни 

програми, посочени в член 110 от 

Финансовия регламент. В работните 

програми се определя, когато това е 

уместно, общата сума, запазена за 

операции за смесено финансиране. 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 21 за 

допълване на настоящия регламент 
чрез най-малко две многогодишни 

работни програми, посочени в член 110 

от Финансовия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  106 

Сузане Мелиор, Ерик Андрийо, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Рикарду 

Серан Сантуш, Никола Капуто, Тибор Сани, Момчил Неков, Марк Тарабела, 

Мария Габриела Зоана, Пол Бранън 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Чрез актове за изпълнение 

Комисията приема многогодишни 

работни програми за програма LIFE. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 21а. 

Or. en 

Обосновка 

Тази процедура на комитет по програма LIFE е в съответствие с действащия 

Регламент за програма LIFE. Държавите членки следва да участват в подготовката 

на работните програми. 
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Изменение  107 

Томас Вайтц, Мартин Хойслинг, Щефан Ек 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Комисията гарантира, че при 

разработването на работните 

програми се провеждат надлежни 

консултации със съзаконодателите и 

заинтересованите страни. 

Or. en 

 

Изменение  108 

Сузане Мелиор, Мартин Хойслинг, Томас Вайтц 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Междинната оценка на 

програмата се извършва, след като за 

изпълнението на програмата се натрупа 

достатъчно информация, но не по-късно 

от четири години след започване на 

изпълнението на програмата. 

2. Междинната оценка на 

програмата се извършва, след като за 

изпълнението на програмата се натрупа 

достатъчно информация, но не по-късно 

от четири години след започване на 

изпълнението на програмата. Когато е 

необходимо, тази междинна оценка се 

придружава от предложение за 

изменение на настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като няма ограничение на срока на Регламента за програма LIFE, може да е 

полезно той да се адаптира към бъдещите обстоятелства. 

 

Изменение  109 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер 
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Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Междинната оценка на 

програмата се извършва, след като за 

изпълнението на програмата се натрупа 

достатъчно информация, но не по-късно 

от четири години след започване на 

изпълнението на програмата. 

2. Междинната оценка на 

програмата се извършва, след като за 

изпълнението на програмата се натрупа 

достатъчно информация, но не по-късно 

от четири години след започване на 

изпълнението на програмата, и включва 

оценката, извършена съгласно член 18, 

параграф 5. 

Or. en 

 

Изменение  110 

Фредрик Федерлей, Улрике Мюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В края на изпълнението на 

програмата, но не по-късно от четири 

години след края на периода, посочен в 

член 1, Комисията извършва 

окончателна оценка на програмата. 

3. В края на изпълнението на 

програмата, но не по-късно от четири 

години след края на периода, посочен в 

член 1, Комисията извършва 

окончателна оценка на програмата и 

включва оценките, извършени 

съгласно член 18, параграф 5. 

Or. en 

 

Изменение  111 

Сузане Мелиор, Мартин Хойслинг, Томас Вайтц 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията представя 

заключенията от оценките и своите 

4. Комисията представя 

заключенията от оценките и своите 
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наблюдения на Европейския парламент, 

Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на 

регионите. 

наблюдения на Европейския парламент, 

Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на 

регионите. Комисията осигурява 

публичен достъп до резултатите от 

оценките. 

Or. en 

 

Изменение  112 

Сузане Мелиор, Ерик Андрийо, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Рикарду 

Серан Сантуш, Никола Капуто, Тибор Сани, Момчил Неков, Марк Тарабела, 

Мария Габриела Зоана, Пол Бранън 

 

Предложение за регламент 

Член 21a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 21a 

 Процедура на комитет 

 1. Комисията се подпомага от 

Комитет за Програмата за околната 

среда и действията по климата LIFE, 

който е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 Ако Комитетът не даде становище, 

Комисията не приема проекта на акт 

за изпълнение и се прилага член 5, 

параграф 4, трета алинея от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Or. en 

Обосновка 

Процедурата на комитет е в съответствие с правилата на настоящата програма 

LIFE. Доброто сътрудничество на Комисията с държавите членки следва да 

продължи. Комитетът за програма LIFE следва да се запази. 

 


