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КРАТКА ОБОСНОВКА

Изменението на климата и влошаването на околната среда са широкомащабни глобални 
проблеми, които оказват все по-голямо въздействие върху нашите общества. 
Екологичните предизвикателства не признават граници. Справянето с екологичните 
предизвикателства по отговорен и устойчив начин изисква засилено сътрудничество на 
всички равнища.

Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) е основният инструмент 
на Съюза и единственият фонд на ЕС, който е специално предназначен за постигане на 
целите в областта на околната среда и климата. Предвид обхвата на проблемите, пред 
които сме изправени, е обосновано бюджетът на програмата да бъде увеличен. 

Както Европейският парламент настоява в резолюциите от 14 март[1] и от 30 май[2]

относно следващата МФР, финансовият пакет на програмата следва да бъде удвоен 
спрямо равнището на финансиране по настоящата МФР.

Докладчикът подкрепя позицията на Европейския парламент за завишаване от 25 на 
30% на общата цел на ЕС за бюджетни разходи за подкрепа на целите в областта на 
климата, които трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро и най-късно до 2027 г. 
Освен това, поради целта на ЕС за интегриране на въпросите за климата, действията в 
областта на климата ще получат финансиране също така по редица други програми в 
следващата МФР. 

Докладчикът счита, че е важно да се гарантира увеличение на финансирането за 
дейностите в областта на околната среда. Следователно, докладчикът предлага да се 
отпусне повече финансиране за подпрограмите за околна среда в рамките на 
програмата LIFE.

Докладчикът признава добрата работа, извършена от Комисията, като по-специално 
подчертава катализиращата роля на финансирането по програмата LIFE и нейната 
допълняемост с други инструменти на Съюза. 

Докладчикът също така приветства предложението на Комисията за разширяване и 
увеличаване на използването на стратегически интегрирани проекти, които оказват 
положително въздействие върху иновациите в областта на околната среда.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

                                               
[1] Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно следващата МФР:
изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (2017/2052(INI))

[2] Резолюция на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP))



PE625.571v01-00 4/9 PA\1159763BG.docx

BG

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Като се има предвид значението 
на действията за справяне с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото споразумение 
и постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящата 
програма ще допринася за 
интегрирането на действията в областта 
на изменението на климата и за 
постигането на общата цел 25% от 
бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на целите в областта на 
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) Като се има предвид значението 
на действията за справяне с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото споразумение 
и постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящата 
програма ще допринася за 
интегрирането на действията в областта 
на изменението на климата и за 
постигането на общата цел 30% от 
бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на целите в областта на 
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

Обосновка

Европейският парламент, в своята резолюция от 14 март 2018 г. относно 
следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно многогодишната 
финансова рамка за периода след 2020 г. (2017/2052 (INI)), призовава за залагане на цел 
за заделяне на 30% от бюджетните разходи на ЕС за подкрепа на целите в областта 
на климата, които трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро и най-късно до 
2027 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
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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 6 442 000 000 EUR по цени 
за 2018 г. (7 272 000 000 EUR по текущи 
цени).

Or. en

Обосновка

Предлага се финансовият пакет да бъде изменен в съответствие с резолюциите на 
ЕП от 14 март и от 30 май относно следващата МФР.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 3 500 000 000 EUR за областта на 
околната среда, от които

а) 70%, което съответства на 
4 509 400 000 EUR по цени за 2018 г. 
(5 090 400 000 EUR по текущи цени),
за областта на околната среда, от които

Or. en

Обосновка

Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за 
обслужване на целите, свързани с околната среда и климата. Действията в областта 
на климата, свързани с целта на ЕС за интегриране на въпросите за климата, ще 
получат финансиране също така по редица други програми в следващата МФР, но е 
важно да се осигури финансова подкрепа и за действията в областта на околната 
среда. Поради това е оправдано да се отпусне повече финансиране за подпрограмите 
за околна среда в рамките на програмата LIFE (70%, вместо 64,2%, както беше 
предложено от Комисията).

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) 2 150 000 000 EUR за подпрограмата 
за опазване на природата и 
биологичното разнообразие и

(1) 61%, което съответства на 2 750 
734 000 EUR по цени за 2018 г. (3 105 
144 000 EUR по текущи цени), за 
подпрограмата за опазване на природата 
и биологичното разнообразие и

Or. en

Обосновка

Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за 
обслужване на целите, свързани с околната среда и климата. Действията в областта 
на климата, свързани с целта на ЕС за интегриране на въпросите за климата, ще 
получат финансиране също така по редица други програми в следващата МФР, но е 
важно да се осигури финансова подкрепа и за действията в областта на околната 
среда. Поради това е оправдано да се отпусне повече финансиране за подпрограмите 
за околна среда в рамките на програмата LIFE (70%, вместо 64,2%, както беше 
предложено от Комисията).

Изменение 5

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) 39%, което съответства на 1 758 
666 000 EUR по цени за 2018 г. (1 958 
256 000 EUR по текущи цени), за 
подпрограмата за кръгова икономика и 
качество на живот;

Or. en

Обосновка

Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за 
обслужване на целите, свързани с околната среда и климата. Действията в областта 
на климата, свързани с целта на ЕС за интегриране на въпросите за климата, ще 
получат финансиране също така по редица други програми в следващата МФР, но е 
важно да се осигури финансова подкрепа и за действията в областта на околната 
среда. Поради това е оправдано да се отпусне повече финансиране за подпрограмите 
за околна среда в рамките на програмата LIFE (70%, вместо 64,2%, както беше 
предложено от Комисията).
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Изменение 6

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) 30%, което съответства на 1 932 
600 000 EUR по цени за 2018 г. (2 182 
000 000 EUR по текущи цени), за 
областта на околната среда, от които

Or. en

Обосновка

Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за 
обслужване на целите, свързани с околната среда и климата. Действията в областта 
на климата, свързани с целта на ЕС за интегриране на въпросите за климата, ще 
получат финансиране също така по редица други програми в следващата МФР, но е 
важно да се осигури финансова подкрепа и за действията в областта на околната 
среда. Поради това е оправдано да се отпусне повече финансиране за подпрограмите 
за околна среда в рамките на програмата LIFE (70%, вместо 64,2%, както беше 
предложено от Комисията).

Изменение 7

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) 49%, което съответства на 946 
974 000 EUR по цени за 2018 г. (1 069 
180 000 EUR по текущи цени), за 
подпрограмата за смекчаване на 
изменението на климата и 
приспособяването към това изменение и

Or. en

Обосновка

Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за 
обслужване на целите, свързани с околната среда и климата. Действията в областта 
на климата, свързани с целта на ЕС за интегриране на въпросите за климата, ще 
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получат финансиране също така по редица други програми в следващата МФР, но е 
важно да се осигури финансова подкрепа и за действията в областта на околната 
среда. Поради това е оправдано да се отпусне повече финансиране за подпрограмите 
за околна среда в рамките на програмата LIFE (70%, вместо 64,2%, както беше 
предложено от Комисията).

Изменение 8

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) 51%, което съответства на 985 
626 000 EUR по цени за 2018 г. (1 112 
820 000 EUR по текущи цени), за 
подпрограмата за прехода към чиста 
енергия.

Or. en

Обосновка

Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за 
обслужване на целите, свързани с околната среда и климата. Действията в областта 
на климата, свързани с целта на ЕС за интегриране на въпросите за климата, ще 
получат финансиране също така по редица други програми в следващата МФР, но е 
важно да се осигури финансова подкрепа и за действията в областта на околната 
среда. Поради това е оправдано да се отпусне повече финансиране за подпрограмите 
за околна среда в рамките на програмата LIFE (70%, вместо 64,2%, както беше 
предложено от Комисията).

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията редовно извършва 
мониторинг и отчитане на включването 
интегриране на целите за климата и 
биологичното разнообразие в други 
политики, включително на размера на 
разходите. Приносът на настоящия 
регламент към целта 25 % от всички 

4. Комисията редовно извършва 
мониторинг и отчитане на включването 
интегриране на целите за климата и 
биологичното разнообразие в други 
политики, включително на размера на 
разходите. Приносът на настоящия 
регламент към целта 30 % от всички 
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бюджетни разходи на ЕС да допринасят 
за цели, свързани с климата, се 
проследява чрез системата на Съюза от 
параметри за климата. Разходите, 
свързани с биологичното разнообразие, 
се проследяват чрез отделен набор от 
параметри. Тези методи за проследяване 
се използват за количествено 
определяне — с подходяща степен на 
подробност — на бюджетните кредити 
за поети задължения, които вероятно ще 
допринесат за целите съответно в 
областта на климата и на биологичното 
разнообразие по време на 
многогодишната финансова рамка за 
2021—2027 г. Разходите се представят 
ежегодно в бюджетния разчет за 
програмата. За приноса на програмата за 
целите на Съюза в областта на климата 
и биологичното разнообразие се 
докладва редовно в контекста на оценки 
и годишния доклад.

бюджетни разходи на ЕС да допринасят 
за цели, свързани с климата, се 
проследява чрез системата на Съюза от 
параметри за климата. Разходите, 
свързани с биологичното разнообразие, 
се проследяват чрез отделен набор от 
параметри. Тези методи за проследяване 
се използват за количествено 
определяне — с подходяща степен на 
подробност — на бюджетните кредити 
за поети задължения, които вероятно ще 
допринесат за целите съответно в 
областта на климата и на биологичното 
разнообразие по време на 
многогодишната финансова рамка за 
2021—2027 г. Разходите се представят 
ежегодно в бюджетния разчет за 
програмата. За приноса на програмата за 
целите на Съюза в областта на климата 
и биологичното разнообразие се 
докладва редовно в контекста на оценки 
и годишния доклад.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент, в своята резолюция от 14 март 2018 г. относно 
следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно многогодишната 
финансова рамка за периода след 2020 г. (2017/2052 (INI)), призовава за залагане на цел 
за заделяне на 30% от бюджетните разходи на ЕС за подкрепа на целите в областта 
на климата, които трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро и най-късно до 
2027 г.
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