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Изменение 63
Дьорд Хьолвени

Предложение за регламент
Позоваване 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата следва да продължи да се 
фокусира върху поддържането на 
географски баланс между държавите 
членки във връзка с разпределението 
на средствата. Регламентът трябва 
на де отнася поне до географския 
баланс, който може да е дефиниран 
допълнително в многогодишните 
работни програми.

Or. hu

Изменение 64
Мишел Дантен, Никола Капуто, Клаудия Монтейру де Агиар, Морис Понга, 
Пилар Аюсо, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае

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. Постепенното включване на 
действия в областта на околната 
среда и климата в други европейски 
публични политики, като тези за 
селското стопанство и
енергетиката, също допринесе за 
това подобрение. 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 
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неговите граждани.

Or. fr

Изменение 65
Люк Минг Фланаган

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. Това обаче явно е 
недостатъчно; все още има 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. en

Изменение 66
Мирей Д'Орнано

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 

(1) Политиката и законодателството 
на Съюза в областта на околната среда и 
климата и свързаните политики за чиста 
енергия не постигнаха целите, 
преследвани в тази област. Все още
има 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 
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Съюза и за благосъстоянието на 
неговите граждани.

неговите граждани.

Or. fr

Изменение 67
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Програмата за околната среда и 
действията по климата (LIFE) за 
периода 2014—2020 г., създадена с 
Регламент (ЕС) № 1293/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета6, е 
последната от редица програми на 
Съюза в продължение на 25 години, 
които подкрепят прилагането на 
законодателството в областта на 
околната среда и климата, както и 
приоритетите на политиките. В 
неотдавна извършения междинен 
преглед7 тя бе оценена положително, 
като се посочи, че тя е на правилен път 
по отношение на ефективността, 
ефикасността и целесъобразността. 
Поради това програмата LIFE за 
периода 2014—2020 г. следва да бъде 
продължена с определени промени, 
набелязани в междинния преглед и 
последващите оценки. Следователно за 
периода, започващ от 2021 г., следва да 
се изготви програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(„програмата“).

(2) Програмата за околната среда и 
действията по климата (LIFE) за 
периода 2014—2020 г., създадена с 
Регламент (ЕС) № 1293/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета6, е 
последната от редица програми на 
Съюза в продължение на 25 години, 
които подкрепят прилагането на 
законодателството в областта на 
околната среда и климата, както и 
приоритетите на политиките, като 
всички те имат очевидни 
недостатъци по отношение на 
обхвата, амбицията и изпълнението. 
В неотдавна извършения междинен 
преглед7 тази програма бе оценена 
положително, като се посочи, че тя е на 
правилен път по отношение на 
ефективността, ефикасността и 
целесъобразността. Поради това 
програмата LIFE за периода 2014—
2020 г. следва да бъде продължена с 
определени промени, набелязани в 
междинния преглед и последващите 
оценки. Следователно за периода, 
започващ от 2021 г., следва да се 
изготви програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(„програмата“).

_________________ _________________

6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 

6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
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Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

7 Доклад за междинния преглед на 
Програмата за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(SWD(2017) 355 final).

7 Доклад за междинния преглед на 
Програмата за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(SWD(2017) 355 final).

Or. en

Изменение 68
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Програмата за околната среда и 
действията по климата (LIFE) за 
периода 2014—2020 г., създадена с 
Регламент (ЕС) № 1293/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета6, е 
последната от редица програми на 
Съюза в продължение на 25 години, 
които подкрепят прилагането на 
законодателството в областта на 
околната среда и климата, както и 
приоритетите на политиките. В 
неотдавна извършения междинен 
преглед7 тя бе оценена положително, 
като се посочи, че тя е на правилен път 
по отношение на ефективността, 
ефикасността и целесъобразността. 
Поради това програмата LIFE за 
периода 2014—2020 г. следва да бъде 
продължена с определени промени, 
набелязани в междинния преглед и 
последващите оценки. Следователно за 
периода, започващ от 2021 г., следва да 
се изготви програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(„програмата“).

(2) Програмата за околната среда и 
действията по климата (LIFE) за 
периода 2014—2020 г., създадена с 
Регламент (ЕС) № 1293/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета6, е 
последната от редица програми на 
Съюза в продължение на 25 години, 
които подкрепят прилагането на 
законодателството в областта на 
околната среда и климата, както и 
приоритетите на политиките. В 
неотдавна извършения междинен 
преглед7 тя бе оценена положително, 
като се посочи, че тя е високо 
ефективна от гледна точка на
разходите и е на правилен път по 
отношение на ефективността, 
ефикасността и целесъобразността. 
Поради това програмата LIFE за 
периода 2014—2020 г. следва да бъде 
продължена с определени промени, 
набелязани в междинния преглед и 
последващите оценки. Следователно за 
периода, започващ от 2021 г., следва да 
се изготви програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
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(„програмата“).

_________________ _________________

6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

7 Доклад за междинния преглед на 
Програмата за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(SWD(2017) 355 final).

7 Доклад за междинния преглед на 
Програмата за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(SWD(2017) 355 final).

Or. en

Изменение 69
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Като се има предвид нейната 
характеристика и мащаб, 
програмата LIFE не може да разреши 
всички проблеми, свързани с околната 
среда и климата. По-скоро нейната 
цел следва да бъде да действа като 
катализатор на промени в 
разработването и прилагането на 
политиките, като включва 
съответните аспекти в областта на 
природата и биологичното 
разнообразие в другите политики и 
програми за финансиране на ЕС, като 
предоставя и разпространява 
решения и най-добри практики за 
постигане на целите в областта на 
околната среда и климата и като 
насърчава новаторски технологии за 
околната среда, изменението на 
климата и природата, насочени към 
постигането на европейско общество 
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с нулеви нетни емисии. В усилията си 
да постигне това, програмата LIFE 
следва да подпомага прилагането на 
настоящата и бъдещите Общи 
програми на Европейския съюз за 
действие за околната среда, които 
трябва да бъдат разработени 
съгласно член 192, параграф 3 от 
ДФЕС.

Or. en

Изменение 70
Люк Минг Фланаган

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, 
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. Един проблем обаче, 
който все още предстои да бъде 
признат от Комисията, да не говорим 
да бъде решен, е съвсем реалният 
отрицателен ефект върху околната 
среда, който ще имат важни 
търговски споразумения като ТПТИ, 
ВИТС, Меркосур и др., които тя в 
момента договаря/приключва, и 
увеличаването на транспорта на 
стоки в световен мащаб, до което 
тези споразумения неизбежно ще 
доведат. Като минимум, тези 
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възможни въздействия трябва да 
бъдат подложени на независимо 
проучване и остойностяване, след 
което да бъдат съпоставени с 
очакваните ползи от тези търговски 
споразумения.

Or. en

Изменение 71
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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
устойчива, кръгова, ресурсно- и
енергийноефективна, с нулеви нетни 
емисии и устойчива на изменението на 
климата икономика, за опазването и 
подобряването на околната среда и на 
здравето и благосъстоянието на 
хората и за спирането и обръщането 
процеса на загуба на биологично 
разнообразие, включително чрез 
подкрепа за мрежата „Натура 2000“ 
и предприемане на мерки срещу 
влошаването на състоянието на 
екосистемите и на осигуряваните от 
тях услуги, или чрез директни 
действия, или чрез подкрепа за 
интегрирането на тези цели в други 
политики.

Or. en

Изменение 72
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Мишел Дантен, Никола Капуто, Морис Понга, Пилар Аюсо, Франсоаз Гростет, 
Рено Мюзелие, Рикарду Серан Сантуш, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, 
Анжелик Дьолае

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, 
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, 
като същевременно се осигури 
подходящо управление на флората и 
фауната в Съюза или чрез директни 
действия, или чрез подкрепа за 
интегрирането на тези цели в други 
политики.

Or. fr

Изменение 73
Мирей Д'Орнано

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 

(3) Продължавайки постигането на 
целите, определени в законодателството 
в областта на околната среда, климата и 
свързаната чиста енергия, програмата се 
стреми да допринесе за прехода към 
чиста, кръгова, енергийноефективна, 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика, за 
опазването и подобряването на 
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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.

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. fr

Изменение 74
Юнус Омаржи

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, 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика, за 
опазването и подобряването на 
качеството на околната среда и на 
здравето 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. fr

Изменение 75
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Като се има предвид нейната 
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характеристика и мащаб, 
програмата LIFE не може да разреши 
всички проблеми, свързани с околната 
среда и климата. Вместо това 
нейната цел следва да бъде да се 
фокусира върху най-спешните 
проблеми и да действа като 
катализатор за създаването на 
проекти за политики и за 
прилагането им, като същевременно 
предоставя и разпространява 
решения и най-добри практики за 
постигане на целите в областта на 
околната среда и климата и като 
насърчава новаторски технологии, 
свързани с околната среда и 
изменението на климата. За тази цел 
програмата LIFE следва да подпомага 
прилагането на общата програма на 
Съюза за действие за околната среда.

Or. fr

Изменение 76
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик 
Дьолае

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) От 1992 г. насам програмите 
LIFE играят съществено важна роля 
за повече солидарност и споделяне на 
отговорностите за запазване на 
общото благо на Съюза в областта на 
околната среда и климата. 
Природните блага са разпределени 
неравномерно по територията на 
Съюза, но ползите от тях засягат 
всички и се усещат от Съюза като 
цяло. Задължението на Съюза за 
опазване на тези ресурси изисква 
последователното прилагане на 
принципите на солидарност и 
споделяне на отговорностите.
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Or. en

Изменение 77
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Успехът на интегрираните 
проекти зависи от тясното 
сътрудничество между 
националните, регионалните и 
местните органи и недържавните 
участници, свързани с целите на 
програмата LIFE.

Поради това следва да се прилагат 
принципите на прозрачност и 
оповестяване на решенията относно 
разработването, изпълнението, 
оценката и мониторинга на 
проектите.

Or. fr

Изменение 78
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Съюзът е страна по 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации (ИКЕ на ООН) за 
достъпа до информация, участието 
на обществеността и достъпа до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда („Конвенцията от Орхус“).
Поради това работата на 
неправителствените организации 
(НПО) и мрежата на организациите с 
нестопанска цел, които преследват 
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цел от общ интерес за Съюза, следва 
да бъде подпомагана, тъй като те 
ефективно подкрепят целите на 
Конвенцията от Орхус, като активно 
защитават опасенията и гледните 
точки на гражданите на Съюза в 
рамките на процеса на разработване 
на политиката, както и подкрепят 
нейното изпълнение и повишават 
осведомеността по проблеми, 
свързани с околната среда и климата, 
и ответните действия на 
политиката. Целесъобразно е 
програмата LIFE да подпомага широк 
кръг от неправителствени 
организации (НПО), както и мрежи 
на организации с нестопанска цел, 
които преследват цел от общ 
интерес за Съюза и които развиват 
дейност предимно в областта на 
околната среда или действията по 
климата, като предоставят по 
конкурентен и прозрачен начин 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи, за да помага на тези НПО и 
мрежи да допринасят реално за 
политиката на Съюза и да 
насърчават изпълнението и 
прилагането на целите на Съюза в 
областта на околната среда и 
климата, както и да укрепват 
капацитета си да се превърнат в по-
ефикасни партньори.

Or. fr

Изменение 79
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е поел 
ангажимент за разработването на 

(4) Европейският съюз е поел 
ангажимент за разработването на 
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всеобхватен отговор на целите за 
устойчиво развитие, залегнали в 
Програмата на Обединените нации до 
2030 г. за устойчиво развитие, в които 
се подчертава тясната връзка между 
управлението на природните ресурси с 
цел да се гарантира тяхната дългосрочна 
наличност, екосистемните услуги и 
тяхната връзка със здравето на човека и
устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж. В този дух 
програмата следва съществено да 
допринесе както за икономическото 
развитие, така и за социалното 
сближаване.

всеобхватен отговор на целите за 
устойчиво развитие, залегнали в 
Програмата на Обединените нации до 
2030 г. за устойчиво развитие, в които 
се подчертава тясната връзка между 
управлението на природните ресурси с 
цел да се гарантира тяхната дългосрочна 
наличност, екосистемните услуги и 
тяхната връзка със здравето на човека и
устойчивото и приобщаващо 
икономическо развитие. В този дух 
програмата следва да осигури 
възможност за високо равнище на 
солидарност и отговорност и
съществено да допринесе както за 
икономическото развитие, така и за 
социалното сближаване.

Or. en

Изменение 80
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) За да се насърчи устойчивото 
развитие, изискванията за опазване 
на околната среда и климата следва 
да бъдат включени в определянето и 
изпълнението на всички политики и 
дейности на Съюза. Ето защо трябва 
да се насърчават полезните 
взаимодействия и допълняемостта с 
другите програми на Съюза за 
финансиране, включително чрез 
улесняване на финансирането на 
дейности, които допълват 
стратегическите интегрирани 
проекти и стратегическите проекти 
за опазване на природата и 
подпомагат внедряването и 
възпроизвеждането на разработените 
по програмата решения. Необходимо е 
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координиране, за да се предотврати 
двойното финансиране. Комисията и 
държавите членки следва да 
предприемат действия, за да 
предотвратят припокриване и 
допълнителна административна 
тежест за бенефициентите на 
проектите, в резултат на 
задължения за докладване по различни 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 81
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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 международните 
ангажименти, свързани с целите на
законодателството, стратегиите и
плановете 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 и 
нейните цели за устойчиво развитие, 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие9, Парижкото 
споразумение, прието съгласно 
Рамковата конвенция на Организацията 
на обединените нации по изменението 
на климата10 („Парижко споразумение 
относно изменението на климата“), 
Конвенцията на ИКЕ на ООН за 
достъпа до информация, участието 
на обществеността в процеса на 
вземането на решения и достъпа до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда („Конвенцията от Орхус“), 
Конвенцията за трансгранично 
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замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния и конвенциите на ООН 
от Базел, Ротердам и Стокхолм.

_________________ _________________

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 82
Люк Минг Фланаган

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 
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“). За тази цел трябва да 
бъдат извършени всеобхватни 
независими проучвания на 
въздействието на „фракинга“ върху 
околната среда, за да се оцени дали 
отрицателните ефекти го правят 
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приемлива възможност по 
Парижкото споразумение.

_________________ _________________

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

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).

Or. en

Изменение 83
Юнус Омаржи

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 разнообразие9и 
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 
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 разнообразие9и 
Парижкото споразумение, прието 
съгласно Рамковата конвенция на 
Организацията на обединените нации по 
изменението на климата10 („Парижко 
споразумение относно изменението на 
климата“), конвенциите на 
Обединените нации от Базел, 
Ротердам и Стокхолм, директивите 
REACH и Seveso III, както и 
Конвенцията за трансгранично 
замърсяване на въздуха.
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_________________ _________________

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

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 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 Решение на Съвета от 25 октомври 
1993 г. за сключване на Конвенцията за 
биологичното разнообразие (ОВ L 309,
13.12.1993 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 84
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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,
цялостното изпълнение на
действащата и бъдещата програма за 
действие за околната среда10а, 
обхващаща всички теми от 
приоритетните области, пакета за 
кръговата икономика11, рамката за 
политиките в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г.12, 13, 14,
стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие14а, директивите за 
птиците14б и местообитанията14в и 
свързания план за действие за 
природата15, а също и всяко свързано 
законодателство на Съюза за опазване 
на природата, както и на свързани 
политики16, ,17, ,18, ,19, ,20, е изключително 
важно.

_________________ _________________

10а Решение № 1386/2013/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 ноември 2013 г. относно Обща 
програма на Европейския съюз за 
действие за околната среда до 
2020 година „Да живеем добре в 
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пределите на нашата планета“ 
(ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015 г. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015 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.

14a „Нашата застраховка живот, 
нашият природен капитал: 
стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г.“ 
(COM(2011) 0244 final). 

14б Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици.

14в Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна.

15 План за действие за природата, хората 
и икономиката, COM(2017) 198,
27.4.2017 г.

15 План за действие за природата, хората 
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 

20 План за действие относно 
инфраструктурата за алтернативни 
горива съгласно член 10, параграф 6 от 
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Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г. Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г.

Or. en

Изменение 85
Мишел Дантен, Никола Капуто, Морис Понга, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка 
Шуйца, Анжелик Дьолае

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, 20а, е 
изключително важно.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015 г. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015 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 
и икономиката, COM(2017) 198,
27.4.2017 г.

15 План за действие за природата, хората 
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).
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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.

19 Стратегия за мобилност с ниски 
емисии, COM(2016) 0501.

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.

20а Регламент (ЕС) относно 
минималните изисквания за 
повторното използване на водата.

Or. fr

Изменение 86
Юнус Омаржи

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, и на 
REACH и регламентите относно 
пестицидите и биоцидите, е 
изключително важно.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015 г. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015 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.
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15 План за действие за природата, хората 
и икономиката, COM(2017) 198,
27.4.2017 г.

15 План за действие за природата, хората 
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.

19 Стратегия за мобилност с ниски 
емисии, COM(2016) 0501.

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.

Or. fr

Изменение 87
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Европейският съюз отдава 
голямо значение на дългосрочната 
устойчивост на резултатите от 
проектите по LIFE и следователно на 
способността те да бъдат защитени 
и запазени след изпълнението на 
проекта, наред с другото чрез 
продължаване, възпроизвеждане и/или 
прехвърляне. Това предполага 
специални изисквания за 
кандидатите, както и 
необходимостта от гаранции на 
равнището на ЕС, за да се осигури, че 
другите финансирани от ЕС проекти 
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не застрашават резултатите от 
нито един от изпълняваните проекти 
по LIFE.

Or. en

Изменение 88
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съответствие с ангажиментите 
на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата се изисква превръщането на 
Съюза в енергийноефективно, 
нисковъглеродно и устойчиво на 
изменението на климата общество. Това 
на свой ред изисква мерки — със 
специален акцент върху секторите, 
допринасящи най-много за сегашните 
нива на емисиите на CO2 и 
замърсяването, които спомагат за 
изпълнението на рамката за политиките 
в областта на климата и енергетиката до 
2030 г. и на интегрираните национални 
планове на държавите членки в областта 
на енергетиката и климата, както и за 
подготовката на стратегията на Съюза 
до средата на века и дългосрочната 
стратегия на Съюза в областта на 
климата и енергетиката. Програмата 
следва да включва и мерки, които 
допринасят за изпълнението на 
политиката на Съюза по адаптация към 
климата, за да се намали уязвимостта 
спрямо неблагоприятните въздействия 
на изменението на климата.

(7) В съответствие с ангажиментите 
на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата и засилването на усилията на 
Съюза за постигане на ЦУР се изисква 
превръщането на Съюза в енергийно- и
ресурсноефективно, с нулеви нетни 
емисии и устойчиво на изменението на 
климата общество. Това на свой ред 
изисква мерки — със специален акцент 
върху секторите, допринасящи най-
много за сегашните нива на емисиите на 
CO2 и замърсяването, които спомагат за 
изпълнението на рамката за политиките 
в областта на климата и енергетиката до 
2030 г. и на интегрираните национални 
планове на държавите членки в областта 
на енергетиката и климата, както и за 
подготовката и изпълнението на 
стратегията на Съюза до средата на века 
и дългосрочната стратегия на Съюза за 
декарбонизация. Много от тези мерки 
ще донесат значителни ползи за 
здравето и благосъстоянието на 
гражданите на ЕС. 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.
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Or. en

Изменение 89
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съответствие с ангажиментите 
на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата се изисква превръщането на 
Съюза в енергийноефективно, 
нисковъглеродно и устойчиво на 
изменението на климата общество. Това 
на свой ред изисква мерки — със 
специален акцент върху секторите, 
допринасящи най-много за сегашните 
нива на емисиите на CO2 и 
замърсяването, които спомагат за 
изпълнението на рамката за политиките 
в областта на климата и енергетиката до 
2030 г. и на интегрираните национални 
планове на държавите членки в областта 
на енергетиката и климата, както и за 
подготовката на стратегията на Съюза 
до средата на века и дългосрочната 
стратегия на Съюза в областта на 
климата и енергетиката. Програмата 
следва да включва и мерки, които 
допринасят за изпълнението на 
политиката на Съюза по адаптация към 
климата, за да се намали уязвимостта 
спрямо неблагоприятните въздействия 
на изменението на климата.

(7) В съответствие с ангажиментите 
на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата се изисква превръщането на 
Съюза в 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, както и върху 
дейности, насочени към намаляване и 
прекратяване на добива, използването 
и субсидирането на изкопаеми горива,
които спомагат за изпълнението на 
рамката за политиките в областта на 
климата и енергетиката до 2030 г. и на 
интегрираните национални планове на 
държавите членки в областта на 
енергетиката и климата, както и за 
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 и нейното смекчаване, за да се 
намали уязвимостта спрямо 
неблагоприятните въздействия на 
изменението на климата.

Or. fr
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Изменение 90
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съответствие с ангажиментите 
на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата се изисква превръщането на 
Съюза в енергийноефективно, 
нисковъглеродно и устойчиво на 
изменението на климата общество. Това 
на свой ред изисква мерки — със 
специален акцент върху секторите, 
допринасящи най-много за сегашните 
нива на емисиите на CO2 и 
замърсяването, които спомагат за 
изпълнението на рамката за политиките 
в областта на климата и енергетиката до 
2030 г. и на интегрираните национални 
планове на държавите членки в областта 
на енергетиката и климата, както и за 
подготовката на стратегията на Съюза 
до средата на века и дългосрочната 
стратегия на Съюза в областта на 
климата и енергетиката. Програмата 
следва да включва и мерки, които 
допринасят за изпълнението на 
политиката на Съюза по адаптация към 
климата, за да се намали уязвимостта 
спрямо неблагоприятните въздействия 
на изменението на климата.

(7) В съответствие с ангажиментите 
на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата се изисква превръщането на 
Съюза в енергийноефективно, 
нисковъглеродно и устойчиво на 
изменението на климата общество. Това
далеч не е постигнато, както се 
потвърждава например от 
повишаването на въглеродните 
емисии в Европейския съюз като цяло 
през 2016 и 2017 г. То на свой ред 
изисква мерки — със специален акцент 
върху секторите, допринасящи най-
много за сегашните нива на емисиите на 
CO2 и замърсяването, които спомагат за 
изпълнението на рамката за политиките 
в областта на климата и енергетиката до 
2030 г. и на интегрираните национални 
планове на държавите членки в областта 
на енергетиката и климата, както и за 
подготовката на стратегията на Съюза 
до средата на века и дългосрочната 
стратегия на Съюза в областта на 
климата и енергетиката. Програмата 
следва да включва и мерки, които 
допринасят за изпълнението на 
политиката на Съюза по адаптация към 
климата, за да се намали уязвимостта 
спрямо неблагоприятните въздействия 
на изменението на климата.

Or. fr

Изменение 91
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Моника 
Беньова, Йо Лайнен

Предложение за регламент
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Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съответствие с ангажиментите 
на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата се изисква превръщането на 
Съюза в енергийноефективно, 
нисковъглеродно и устойчиво на 
изменението на климата общество. Това 
на свой ред изисква мерки — със 
специален акцент върху секторите, 
допринасящи най-много за сегашните 
нива на емисиите на CO2 и 
замърсяването, които спомагат за 
изпълнението на рамката за 
политиките в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и на 
интегрираните национални планове на 
държавите членки в областта на 
енергетиката и климата, както и за 
подготовката на стратегията на Съюза 
до средата на века и дългосрочната 
стратегия на Съюза в областта на 
климата и енергетиката. Програмата 
следва да включва и мерки, които 
допринасят за изпълнението на 
политиката на Съюза по адаптация към 
климата, за да се намали уязвимостта 
спрямо неблагоприятните въздействия 
на изменението на климата.

(7) В съответствие с ангажиментите 
на Съюза в рамките на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата се изисква превръщането на 
Съюза в кръгово, енергийноефективно,
основано на възобновяеми източници 
на енергия, 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
парникови газове и замърсяването, 
които спомагат за изпълнението на
целите на Европейския съюз до 2030 г, 
приети в законодателството в
областта на климата и енергетиката, 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.

Or. en

Изменение 92
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към чиста енергия е (8) Преходът към енергийна 
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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
„Хоризонт Европа“ и нейните 
предшественици, в проектите по 
програма LIFE.

система с висока енергийна 
ефективност и основана изцяло на 
възобновяеми енергийни източници 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 енергийна 
система с висока енергийна 
ефективност и основана на 
възобновяеми енергийни източници, 
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 с намаляващи 
разходи, по-специално за подобряване 
на енергийната ефективност, 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
„Хоризонт Европа“ и нейните 
предшественици, в проектите по 
програма LIFE.

Or. en

Изменение 93
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик 
Дьолае

Предложение за регламент
Съображение 8
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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
„Хоризонт Европа“ и нейните 
предшественици, в проектите по 
програма LIFE.

(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. Програмата следва да 
включва всички сектори, които 
участват в прехода към чиста 
енергия, като например 
производителите на електроенергия, 
строителството, промишлеността, 
транспорта и селското стопанство.
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
„Хоризонт Европа“ и нейните 
предшественици, в проектите по 
програма LIFE.

Or. en

Изменение 94
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 8



PE629.443v01-00 30/127 AM\1166178BG.docx

BG

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
„Хоризонт Европа“ и нейните 
предшественици, в проектите по 
програма LIFE.

(8) Преходът към чиста енергия,
включително чрез местно 
производство и потребление, 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“,
включително посоченото по-горе 
местно производство на 
слънчева/вятърна и т.н. енергия,
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
„Хоризонт Европа“ и нейните 
предшественици, в проектите по 
програма LIFE.

Or. en

Изменение 95
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Оценките на въздействието на 
законодателството в областта на чистата 
енергия сочат, че за изпълнението на 
целите на Съюза в областта на 
енергетиката до 2030 г. ще бъдат 
необходими допълнителни инвестиции 
в размер на 177 млрд. евро годишно 
през периода 2021—2030 г. Най-
големите празнини трябва да бъдат 
запълнени от инвестиции в 
декарбонизацията на сгради (енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници в малък мащаб), където 
капиталът трябва да бъде насочен към 
силно децентрализирани проекти. Една 
от целите на подпрограмата за прехода 
към чиста енергия е да се изгради 
капацитет за разработване и 
обединяване на проекти, като по този 
начин се спомага и за усвояване на 
средства от европейските структурни и 
инвестиционни фондове и се 
стимулират инвестиции в чиста 
енергия, като се използват и 
финансовите инструменти, 
предоставени в рамките на фонда 
InvestEU.

(9) Оценките на въздействието на 
законодателството в областта на чистата 
енергия сочат, че за изпълнението на 
целите на Съюза в областта на 
енергетиката до 2030 г. ще бъдат 
необходими допълнителни инвестиции 
в размер на 177 млрд. евро годишно 
през периода 2021—2030 г. Най-
големите празнини трябва да бъдат 
запълнени от инвестиции в 
декарбонизацията на сгради (енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници в малък мащаб), където 
капиталът трябва да бъде насочен към 
силно децентрализирани проекти. Една 
от целите на подпрограмата за
възобновяеми енергийни източници, 
енергийна ефективност и устойчиви 
енергийни общности 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 във 
възобновяеми енергийни източници и 
енергийна ефективност, като се 
използват и финансовите инструменти, 
предоставени в рамките на фонда 
InvestEU.

Or. en

Изменение 96
Люк Минг Фланаган

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 

(9) (Не се отнася до българския 
текст.)
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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.

Or. en

Изменение 97
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Програмата LIFE има висок 
потенциал да подкрепя проекти, при 
които се извършва практическа 
проверка или демонстрация на 
екоиновации и природосъобразни 
решения, които включват природата 
и природните особености и процеси в 
градските райони, ландшафта и 
морския пейзаж, като същевременно 
създават обществени и икономически 
ползи. В това отношение 
изключително важно значение има 
съгласуваността с програмите за 
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научни изследвания и иновации, 
включително „Хоризонт Европа“, 
както и улесняването на висока 
степен на усвояване на средствата по 
Инструмента за финансиране на 
природен капитал (NCFF), който дава 
възможност за решения за управление 
на опазването на природата, 
развитието на зелена 
инфраструктура, устойчиво 
използване на земята, селското 
стопанство, горите, почвите и 
водите.

Or. en

Изменение 98
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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. LIFE следва да продължи да 
действа като катализатор за 
изпълнението на политиката и
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, климата и чистата 
енергия, включително чрез 
внедряването и прилагането на 
резултатите от научните изследвания и 
иновациите от „Хоризонт Европа“, и да 
спомогне за разгръщането им в по-
голям мащаб, когато може да спомогне 
за разрешаването на проблемите в 

(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. LIFE следва да продължи да 
действа като катализатор за 
изпълнението на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда, 
климата и чистата енергия и на 
политиката за декарбонизация, 
включително чрез внедряването и 
прилагането на резултатите от научните 
изследвания и иновациите от „Хоризонт 
Европа“, наред с другото в областта 
на интегрираното градоустройство и
трансдицплинарното ландшафтно 
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областта на околната среда, климата и 
прехода към чиста енергия. 
Европейският съвет по иновациите в 
рамките на „Хоризонт Европа“ може да 
окаже подкрепа за разширяване и 
търговска реализация на нови и 
революционни идеи, които може да са 
резултат от изпълнението на проекти по 
LIFE.

проектиране, и да спомогне за 
разгръщането им в по-голям мащаб, 
когато може да спомогне за 
разрешаването на проблемите в 
областта на околната среда, климата, 
устойчивото потребление и
производство, безопасността на 
храните и прехода към чиста енергия. 
Европейският съвет по иновациите в 
рамките на „Хоризонт Европа“ може да 
окаже подкрепа за разширяване и 
търговска реализация на нови и 
революционни идеи, които може да са 
резултат от изпълнението на проекти по 
LIFE.

Or. en

Изменение 99
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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 
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 

(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 и интегрирането на 
целите, свързани с околната среда, 
биологичното разнообразие и климата, 
в други политики. Поради това 
програмата следва да действа като 
катализатор за справяне с 
хоризонталните, системни 
предизвикателства, както и с 
първопричините за слабостите в 
изпълнението, посочени в прегледа на 
изпълнението на политиките за 
околната среда, и за постигане на 
необходимия напредък чрез
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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.

изграждане на капацитет,
разработване, изпитване и 
възпроизвеждане на нови подходи; 
подпомагане на разработването, 
мониторинга и прегледа на съвместими
политики, доброто управление, 
повишаването на осведомеността и 
засиленото участие на
заинтересованите страни, включително 
на регионалните и местните органи, 
НПО, научноизследователските среди 
и предприятията; 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
съществуващото законодателство 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 finаl).

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 100
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Моника 
Беньова, Йо Лайнен

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 

(12) От последния пакет на Съюза за 
преглед на изпълнението на политиките 
за околната среда21 става ясно, че е 
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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.

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 
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 101
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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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 
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.

(13) Спирането и обръщането процеса 
на загуба на биологично разнообразие и 
на влошаване на състоянието на 
природния капитал и екосистемните 
услуги, включително в морските и 
сладководните екосистеми, изисква 
подкрепа за разработването, 
изпълнението, правоприлагането и 
оценяването на съответното 
законодателство и съответната политика 
на Съюза, включително Стратегията на 
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 и държавите членки следва
систематично да следят за своите 
разходи във връзка с биологичното 
разнообразие в рамките на всички 
финансови инструменти, както 
предварително, така и впоследствие, 
като комбинират низходящи и 
възходящи подходи, наред с другото,
за да изпълнят 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.



PE629.443v01-00 38/127 AM\1166178BG.docx

BG

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

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 година относно 
предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове (ОВ L 317,
4.11.2014 г., стр. 35).

25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2014 година относно 
предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове (ОВ L 317,
4.11.2014 г., стр. 35).

Or. en

Изменение 102
Мишел Дантен, Херберт Дорфман, Морис Понга, Франсоаз Гростет, Пилар Аюсо, 
Рено Мюзелие, Рикарду Серан Сантуш, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, 
Анжелик Дьолае

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 
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, 

(13) Спирането и обръщането процеса 
на загуба на биологично разнообразие и 
на влошаване на състоянието на 
екосистемите, включително в 
морските екосистеми, заедно с 
подходящо управление на флората и 
фауната, особено за някои видове, при 
които има проблеми поради твърде 
големия им брой, например големите 
хищници, изисква подкрепа за 
разработването, изпълнението, 
правоприлагането и оценяването на 
съответното законодателство и 
съответната политика на Съюза, 
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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 за малките предприятия 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.

включително Стратегията на 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 final. 22 COM(2011) 244 final.

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 година относно 
предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове (ОВ L 317,

25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2014 година относно 
предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове (ОВ L 317,
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4.11.2014 г., стр. 35). 4.11.2014 г., стр. 35).

Or. fr

Изменение 103
Люк Минг Фланаган

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 
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 

(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 
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 за малките предприятия 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 



AM\1166178BG.docx 41/127 PE629.443v01-00

BG

темата. темата.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

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 година относно 
предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове (ОВ L 317,
4.11.2014 г., стр. 35).

25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2014 година относно 
предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове (ОВ L 317,
4.11.2014 г., стр. 35).

Or. en

Изменение 104
Мирей Д'Орнано

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 

(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 
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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 
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.

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 да допринесе 
за 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 
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.

Or. fr

Изменение 105
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Морис Понга, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка 
Шуйца, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Съображение 14
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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 
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 

(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 фонд за 
гарантиране на земеделието, 
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 при спазване на секторните 
цели на политиката и критериите за 
допустимост, определени от Съюза за
всеки от фондовете, и при 
гарантиране, че финансирането е 
допълващо. 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 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 
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развитие на селските райони, за да 
привлекат подпомагане за действия, 
които допълват стратегическите 
проекти за опазване на природата, 
предвидени в настоящия регламент.

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, при 
условие, че са спазени критериите за 
допустимост, дефинирани в 
регламент (ЕС).../... [Регламент 
относно стратегическите планове по 
ОСП] и допълнени с националните 
стратегически планове за ОСП.

Or. fr

Изменение 106
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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 

(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 фонд за 
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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 
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.

гарантиране на земеделието, 
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, при условие че всички тези 
инструменти за финансиране са 
съчетани с подходящи гаранции за 
устойчивост и са насочени по 
подходящ начин към факторите за 
влошаването на състоянието на 
околната среда и изменението на 
климата. 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 
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 фонд за гарантиране на 
земеделието и 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.

Or. en
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Изменение 107
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Най-отдалечените региони на 
ЕС включват значителна част от 
световното биологично разнообразие 
(около 20 % от лагуните и кораловите 
рифове в света), като те са изправени 
пред катастрофални и необратими 
последици във връзка със затоплянето 
на климата и ерозията на 
биоразнообразието много повече, 
отколкото всички други европейски 
региони. За целта трябва да се 
осигури специален минимален 
бюджет за най-отдалечените 
региони и по-специално за най-
отдалечените региони на Франция, 
които Европейският съюз 
несправедливо изключи от 
директивите за птиците и за 
местообитанията и които 
следователно не се ползват от 
обвързваща регулаторна рамка за 
защита на видовете и 
местообитанията Те няма да 
получат средства и от мрежата 
„Натура 2000“, въпреки че са 
световни центрове за биологично 
разнообразие и някои от тях са 
класифицирани — или в процес на 
класифициране — като обекти на 
световното наследство на ЮНЕСКО.
Най-отдалечените региони на 
Франция не са третирани 
справедливо при разпределянето на 
различните европейски средства за 
опазване и финансиране на 
биологичното разнообразие на тези 
територии. Следователно, за най-
отдалечените региони следва да се 
разпределят най-малко 2% от 
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средствата по програмата LIFE с цел 
опазване на тяхното неизмеримо 
богато биоразнообразие, а за 
френските НОР – най-малко 1%, за да 
се компенсират пропуснатите 
години.

Or. fr

Изменение 108
Мишел Дантен, Клаудия Монтейру де Агиар, Морис Понга, Франсоаз Гростет, 
Пилар Аюсо, Рикарду Серан Сантуш, Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Доброволната схема в областта 
на биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги в отвъдморските 
територии на ЕС (BEST) насърчава 
опазването на биологичното 
разнообразие, включително на морското 
биологично разнообразие, и 
устойчивото използване на 
екосистемните услуги, включително 
екосистемни подходи за адаптиране към 
изменението на климата и смекчаване 
на последиците от него, в най-
отдалечените региони и отвъдморските 
страни и територии на Съюза. BEST 
помогна за повишаване на 
осведомеността за значението, което 
най-отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии имат 
за околната среда, по-специално за 
опазването на световното биологично 
разнообразие. В министерските си 
декларации от 2017 и 2018 г.
отвъдморските страни и територии 
изразиха задоволството си от тази схема 
за малка финансова помощ в подкрепа 
на биологичното разнообразие. 
Целесъобразно е да се даде 
възможност програмата да 
продължи финансирането на 

(15) Доброволната схема в областта 
на биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги в отвъдморските 
територии на ЕС (BEST) насърчава 
опазването на биологичното 
разнообразие, включително на морското 
биологично разнообразие, и 
устойчивото използване на 
екосистемните услуги, включително 
екосистемни подходи за адаптиране към 
изменението на климата и смекчаване 
на последиците от него, в най-
отдалечените региони и отвъдморските 
страни и територии на Съюза. Чрез 
подготвителното действие на BEST, 
прието през 2011 г., и последващите 
програми BEST 2.0 и BEST RUP BEST
помогна за повишаване на 
осведомеността за значението, което 
най-отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии имат 
за околната среда и за ключовата им 
роля при опазването на световното 
биологично разнообразие. С нейна 
подкрепа бяха създадени 90 проекта, 
което даде възможност на 
Европейския съюз да подкрепи 
директно местните заинтересовани 
страни. 80% от европейското 
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безвъзмездни средства в малък размер 
за биологичното разнообразие в най-
отдалечените региони и отвъдморските 
страни и територии.

биологично разнообразие е в
отвъдморските европейски страни и 
територии и проучване на 
въздействието, извършено от 
Комисията, сочи че нуждата от 
финансова подкрепа за проекти по 
места в тези територии е 8 милиона 
EUR годишно. В министерските си 
декларации от 2017 и 2018 г.
отвъдморските страни и територии 
изразиха задоволството си от тази схема 
за малка финансова помощ в подкрепа 
на биологичното разнообразие.
Следователно е целесъобразно
инициативата BEST да бъде 
включена в тази програма, 
включително изграждането на 
капацитет и капитализирането на 
дейностите, финансирани в най-
отдалечените региони и отвъдморските 
страни и територии.

Or. fr

Изменение 109
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Доброволната схема в областта 
на биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги в отвъдморските 
територии на ЕС (BEST) насърчава 
опазването на биологичното 
разнообразие, включително на морското 
биологично разнообразие, и 
устойчивото използване на 
екосистемните услуги, включително 
екосистемни подходи за адаптиране към 
изменението на климата и смекчаване 
на последиците от него, в най-
отдалечените региони и отвъдморските 
страни и територии на Съюза. BEST 
помогна за повишаване на 

(15) Доброволната схема в областта 
на биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги в отвъдморските 
територии на ЕС (BEST) насърчава 
опазването на биологичното 
разнообразие, включително на морското 
биологично разнообразие, и 
устойчивото използване на 
екосистемните услуги, включително 
екосистемни подходи за адаптиране към 
изменението на климата и смекчаване 
на последиците от него, в най-
отдалечените региони и отвъдморските 
страни и територии на Съюза, но почти 
не е допринесла за опазването на 
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осведомеността за значението, което 
най-отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии 
имат за околната среда, по-специално 
за опазването на световното
биологично разнообразие. В 
министерските си декларации от 
2017 и 2018 г. отвъдморските страни 
и територии изразиха задоволството 
си от тази схема за малка финансова 
помощ в подкрепа на биологичното 
разнообразие. Целесъобразно е да се 
даде възможност програмата да 
продължи финансирането на 
безвъзмездни средства в малък размер 
за биологичното разнообразие в най-
отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии.

биологичното разнообразие. Тя далеч 
не е достатъчна за борба със загубата 
на биологично разнообразие в тези 
региони. Следователно тя следва да 
получи по-постоянен статут, като се 
включи в програмата LIFE и се 
увеличи нейният бюджет. При все 
това тя не замества другите 
средства, отпускани по програмата 
LIFE за най-отдалечените региони.

Or. fr

Изменение 110
Франсеск Гамбус, Пилар Аюсо, Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Както при всички средства, 
предоставени на разположение от 
Съюза, при програмата LIFE трябва 
да вземат предвид териториите на 
ЕС с островно положение, независимо 
от това дали са отвъдморски 
територии на Съюза, както и 
потенциалните свързани проблеми. 
Различни изследвания показват, че 
изменението на климата ще има 
особено изразено влияние върху 
островните територии, главно като 
резултат от повишаването на 
равнището на моретата и океаните. 
Освен това в допълнение към 
предизвикателствата, свързани с 
повишаването на равнището на 
моретата, Средиземно море е 
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изправено и пред проблема с 
увеличаването на киселинността, 
дължащо се на абсорбирането на 
въглерода, наличен в атмосферата, 
което също оказва влияние върху
островните територии.

Or. es

Изменение 111
Франсеск Гамбус, Пилар Аюсо, Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) През лятото на 2018 г. в 
Средиземно море бяха наблюдавани 
екстремни метеорологични явления с 
характеристиките на силните 
тропически бури. Причинените щети 
бяха изключително сериозни и 
доведоха дори до човешки загуби. В 
допълнение към възможността за 
предоставяне на допълнителни 
средства при отделни бедствия, към 
тези явления трябва да се приложи 
цялостен подход в контекста на 
стратегията на Европейския съюз за 
адаптиране към изменението на 
климата.

Or. es

Изменение 112
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Насърчаването на кръговата 
икономика изисква промяна в начина на 

(16) Насърчаването на кръговата 
икономика изисква промяна в начина на 
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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 
проблема с морските отпадъци.

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 за увеличаване на дела на 
рециклираните пластмасови 
отпадъци и по-специално за решаване 
на проблема с морските отпадъци,
които понастоящем представляват 
голяма екологична опасност.

Or. fr

Изменение 113
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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 

(16) Насърчаването на кръгова
икономика с ефективно използване на 
ресурсите изисква промяна в начина на 
мислене по отношение на 
проектирането, производството, 
потреблението и обезвреждането на 
материали и продукти, включително 
пластмаси. Програмата следва да 
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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 
проблема с морските отпадъци.

допринесе за прехода към модел на 
кръгова икономика с ефективно 
използване на ресурсите чрез 
финансова подкрепа, насочена към 
различни действащи лица (предприятия,
организации на гражданското 
общество, 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
йерархията на отпадъците, за 
устойчиво 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 и 
сладководните отпадъци.

Or. en

Изменение 114
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Високото равнище на опазване 
на околната среда е от основно 
значение за здравето и 
благосъстоянието на гражданите на 
ЕС. Програмата следва да подпомага 
целта на Съюза да премине към 
начини на производство и употреба 
на химикалите, които да свеждат до 
минимум значителните 
неблагоприятни ефекти върху 
здравето на човека и околната среда, 
и да разработи стратегия на Съюза за 
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нетоксична околна среда. Програмата 
следва също така да подпомага 
дейностите за улесняване на 
прилагането на Директива 
2002/49/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета (Директивата за шума), 
за да се постигнат нива на шума, 
които не пораждат значително 
отрицателно въздействие и опасност 
за човешкото здраве.

Or. en

Изменение 115
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Симона Бонафе, Моника Беньова, Дамяно 
Дзофоли

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. 
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, 

(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. 
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, 
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национално и транснационално 
равнище.

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 
европейската 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. en

Изменение 116
Мирей Д'Орнано

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. 
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 

(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. 
Обществеността е много добре 
осведомена за замърсяването на 
въздуха, а гражданите очакват органите 
да предприемат действия, като се има 
предвид, че проучванията, проведени в 
големите населени центрове често 
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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.

показват, че не се постига напредък 
или дори че замърсяването на въздуха 
се увеличава. 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.

_________________ _________________

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. fr

Изменение 117
Юнус Омаржи

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. 
Обществеността е много добре 

(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. 
Обществеността е много добре 
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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.

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. Програмата следва да даде 
приоритет на финансирането на 
дейности за едновременно 
разрешаване на проблемите, свързани 
с изменението на климата и 
качеството на въздуха.

_________________ _________________

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. fr

Изменение 118
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(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. 
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.

(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, 
околната среда и биологичното 
разнообразие. 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.

_________________ _________________

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. en

Изменение 119
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Симона Бонафе, Моника Беньова

Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)
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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 по този начин се насърчава 
дългосрочната перспектива.

Or. en

Обосновка

В ЕС битовото отопление с използване на въглища 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 120
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С Директива 2000/60/ЕО бе 
установена рамка за защита на 
повърхностните води, крайбрежните 
води, преходните води и подземните 
води на Съюза. Целите на директивата 
са подкрепени от Плана за опазване на 
водните ресурси на Европа27, в който се 
призовава за по-добро изпълнение на 
целите на политиката за водите и 
засилено интегриране на тези цели в 
други области на политиката. Поради 
това програмата следва да подпомага 
проекти, които допринасят за 

(18) С Директива 2000/60/ЕО бе 
установена рамка за защита на 
повърхностните води, крайбрежните 
води, преходните води и подземните 
води на Съюза. В тази връзка трябва 
да бъде извършено всеобхватно и 
независимо проучване, за да се 
установи въздействието от 
„фракинга“ за добив на нефт върху 
тези води. Целите на директивата са 
подкрепени от Плана за опазване на 
водните ресурси на Европа27, в който се 
призовава за по-добро изпълнение на 
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ефективното прилагане на Директива 
2000/60/ЕО и друго законодателство на 
Съюза в областта на водите, с което се 
насърчава постигането на добро 
състояние на водните обекти на Съюза 
чрез прилагане, разработване и 
възпроизвеждане на най-добри 
практики, както и чрез мобилизиране на 
допълнителни действия по други 
програми или финансови източници на 
Съюза.

целите на политиката за водите и 
засилено интегриране на тези цели в 
други области на политиката. Поради 
това програмата следва да подпомага 
проекти, които допринасят за 
ефективното прилагане на Директива 
2000/60/ЕО и друго законодателство на 
Съюза в областта на водите, с което се 
насърчава постигането на добро 
състояние на водните обекти на Съюза 
чрез прилагане, разработване и 
възпроизвеждане на най-добри 
практики, както и чрез мобилизиране на 
допълнителни действия по други 
програми или финансови източници на 
Съюза.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Изменение 121
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С Директива 2000/60/ЕО бе 
установена рамка за защита на 
повърхностните води, крайбрежните 
води, преходните води и подземните 
води на Съюза. Целите на директивата 
са подкрепени от Плана за опазване на 
водните ресурси на Европа27, в който се 
призовава за по-добро изпълнение на 
целите на политиката за водите и 
засилено интегриране на тези цели в 
други области на политиката. Поради 
това програмата следва да подпомага 
проекти, които допринасят за 
ефективното прилагане на Директива 
2000/60/ЕО и друго законодателство на 
Съюза в областта на водите, с което се 

(18) С Директива 2000/60/ЕО бе 
установена рамка за защита на 
повърхностните води, крайбрежните 
води, преходните води и подземните 
води на Съюза. Целите на директивата 
са подкрепени от Плана за опазване на 
водните ресурси на Европа27, в който се 
призовава за по-добро изпълнение на 
целите на политиката за водите и 
засилено интегриране на тези цели в 
други области на политиката. Поради 
това програмата следва да подпомага 
проекти, които подобряват водните 
ресурси като цяло и допринасят за 
ефективното прилагане на Директива 
2000/60/ЕО и друго законодателство на 
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насърчава постигането на добро 
състояние на водните обекти на Съюза 
чрез прилагане, разработване и 
възпроизвеждане на най-добри 
практики, както и чрез мобилизиране на 
допълнителни действия по други 
програми или финансови източници на 
Съюза.

Съюза в областта на водите, с което се 
насърчава постигането на добро 
състояние на водните обекти на Съюза 
чрез прилагане, разработване и 
възпроизвеждане на най-добри 
практики, както и чрез мобилизиране на 
допълнителни действия по други 
програми или финансови източници на 
Съюза.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Изменение 122
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Общата селскостопанска 
политика играе решаваща роля за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на околната среда, 
биологичното разнообразие, климата 
и устойчивостта. Европейската 
комисия не е извършила системна 
оценка — „проверка за пригодност“ на 
ОСП, въпреки настойчивите искания 
на ключови заинтересовани страни, 
включително платформата REFIT. 
Въпреки това, неотдавнашно 
основано на обективни данни 
проучване28а, проведено по правилата 
на Европейската комисия за по-добро 
регулиране, ясно показва, че 
екологичната ангажираност на ОСП 
е недостатъчна да спре намаляването 
на биологичното разнообразие или 
влошаването на състоянието на 
околната среда. В ОСП също така не 
се обръща подходящо внимание на 
ЦУР. В сегашния си вид ОСП няма да 
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осигури подходящи екосистемни 
услуги в ЕС и изобщо няма да успее да 
отговори на предизвикателствата, 
свързани с изменението на климата.
Полезните взаимодействия с ОСП 
следва да гарантират, че след 
извършването на всеобхватна 
реформа ОСП ще отговаря по-добре 
на текущите предизвикателства, че 
ресурсите ще бъдат изместени от 
преките плащания, които не са нито 
ефективни, нито добре обосновани, и 
че земеделските стопани, които се 
ангажират с устойчиви 
селскостопански практики и активно 
допринасят за целите в областта на 
биологичното разнообразие и 
околната среда, наред с другото чрез 
управление на обектите по 
„Натура 2000“, екологични схеми и 
биологично земеделие, ще бъдат по-
добре възнаградени.

_________________

28а G.Pe'er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer, и Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. Leipzig, 
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig.

Or. en

Изменение 123
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Настоящият природозащитен 
статус на обектите по 
„Натура 2000“ в земеделските земи е 
много лош, което показва, че тези 
зони продължават да имат нужда от 
защита.

Текущите плащания по ОСП за 
зоните по „Натура 2000“ са най-
ефективното средство за запазване 
на биологичното разнообразие в 
селскостопанските райони28а. Тези 
плащания обаче не са достатъчни и 
техният размер не отразява 
голямата им стойност за 
обществото. Ето защо, за да се 
стимулира екологичната защита на 
тези зони, плащанията по ОСП за 
зоните по „Натура 2000“ следва да 
бъдат увеличени.

_________________

28а G.Pe'er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer, и Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. Leipzig,
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig.

Or. en

Изменение 124
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 20
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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,
биологичното разнообразие,
изменението на климата и прехода към
общество с нулеви нетни емисии
изисква многостепенен подход със 
стабилни и основани на обективни 
данни процедури, както и по-широка 
ангажираност, включително на 
местните и регионалните органи и
гражданското общество, в изготвянето 
на свързани с темата политики и
тяхното осъществяване и в 
повишаването на осведомеността на 
обществеността Поради това 
работата на неправителствените 
организации (НПО) и мрежата на 
организациите с нестопанска цел, 
които преследват цел от общ 
интерес за Съюза и развиват дейност 
предимно в областта на околната 
среда или действията по климата, 
следва да получава по-голяма подкрепа 
по тази програма. Стандартните 
проекти за действие в тази връзка са 
от особено значение, поради което 
техническите подробности, 
включително минималната обща 
сума по проектите, следва да бъдат 
определени по начин, който да дава 
възможност за добро ниво на участие 
на НПО в програмата.

Or. en

Изменение 125
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Моника 
Беньова, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Подобряването на управлението (20) Подобряването на управлението 
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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.

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, която да води до 
по-голяма ангажираност на 
потребителите и която да разширява
участието на заинтересованите страни, в 
това число неправителствените 
организации, в консултации по свързани 
с темата политики и тяхното
осъществяване.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 126
Люк Минг Фланаган

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 няма да успее без подкрепата 
и цялостното участие на 
гражданското общество. Това може да 
бъде постигнато чрез повишаване на 
осведомеността на обществеността, чрез
ангажираност на потребителите и чрез
разширяване на участието на 
заинтересованите страни, в това число 
неправителствените организации, в 
консултации по свързани с темата 
политики и тяхно осъществяване.
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Or. en

Изменение 127
Дьорд Хьолвени

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, ангажираност на 
потребителите и разширяване на 
участието на заинтересованите страни, в 
това число неправителствените 
организации, църквите и религиозните 
общности, в консултации по свързани с 
темата политики и тяхно 
осъществяване.

Or. hu

Изменение 128
Елизабета Гардини

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 

(20) Подобряването на управлението 
в областта на околната среда, 
изменението на климата и свързаните с 
това въпроси на прехода към чиста 
енергия изисква повишаване на 
осведомеността на обществеността, 
ангажираност на потребителите и 
разширяване на участието на 
заинтересованите страни, по-конкретно
организации на гражданското 
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това число неправителствените
организации, в консултации по свързани 
с темата политики и тяхно 
осъществяване

общество, църкви и религиозни 
асоциации или общности, в 
консултации по свързани с темата 
политики, тяхно осъществяване и 
оценка.

Or. it

Обосновка

Предложеното изменение е насочено към признаване на ключовата роля, която 
играят църквите и религиозните асоциации или общности във връзка с политиките за 
околната среда. Насочено е също така и към прилагане на член 17 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, който изисква да се прави разграничение 
между горепосочените юридически лица и организациите на гражданското общество.

Изменение 129
Мишел Дантен, Клаудия Монтейру де Агиар, Морис Понга, Пилар Аюсо, Ани 
Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае

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 включването и
участието на гражданското общество и 
социално-професионалните 
заинтересовани страни, местни 
партньори и избрани представители 
за повишаване на осведомеността на 
обществеността, ангажираност на 
потребителите и разширяване на 
участието на заинтересованите страни.

Or. fr

Изменение 130
Мишел Дантен, Рено Мюзелие, Морис Понга, Франсоаз Гростет, Пилар Аюсо, Ани 
Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае
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Предложение за регламент
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Програмата следва да помага 
на участниците и териториите да 
засилват капацитета си за 
устойчивост, като подпомагат 
разработването и прилагането на 
локални и регионални стратегии за 
адаптиране на крайбрежните зони 
към изменението на климата.

Or. fr

Изменение 131
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Въпреки че подобряването на 
управлението на всички равнища следва 
да бъде цел, съдържаща се във всички 
подпрограми на програмата, програмата 
следва да подпомага разработването и 
прилагането на хоризонталното 
законодателство относно управлението 
на околната среда, включително 
законодателството за прилагане на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации (ИКЕ на ООН) за 
достъпа до информация, участието на 
обществеността в процеса на вземането 
на решения и достъпа до правосъдие по 
въпроси на околната среда29.

(21) Въпреки че подобряването на 
управлението на всички равнища следва 
да бъде цел, съдържаща се във всички 
подпрограми на програмата, програмата 
следва да подпомага разработването, 
прилагането и действителното 
постигане на съответствие с 
достиженията на правото в 
областта на околната среда и 
климата, както и гарантирането на
прилагането на посочените 
достижения на правото, и по-
специално на хоризонталното 
законодателство относно управлението 
на околната среда, включително 
законодателството за прилагане на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации (ИКЕ на ООН) за 
достъпа до информация, участието на 
обществеността в процеса на вземането 
на решения и достъпа до правосъдие по 
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въпроси на околната среда29 29а, също и 
по отношение на комитета за 
спазване на задълженията по 
Конвенцията от Орхус. Програмата 
следва по-специално да подпомага 
разработването на платформи за 
сътрудничество и споделянето на 
най-добри практики за по-ефективно 
спазване и прилагане на политиките 
и законодателството в областта на 
околната среда и климата, 
включително програмите за обучение 
за съдии и прокурори, както и 
дейностите за повишаване на 
осведомеността по отношение на 
достъпа до информация и достъпа до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда и климата.

_________________ _________________

29 OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4. 29 OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.

29а OВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13–19.

Or. en

Изменение 132
Соледад Кабесон Руис

Предложение за регламент
Съображение 22

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 

(22) Програма LIFE следва да 
подготвя и подкрепя пазарните 
участници за прехода към чиста, 
кръгова, енергийноефективна, основана 
на възобновяеми енергийни 
източници, 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 
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по-широк пазарно проникване на 
устойчиво развити решения, следва да 
се насърчават приемането от страна на 
обществеността и ангажираността на 
потребителите.

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. В рамките на 
подпрограмата за прехода към чиста 
енергия следва да бъдат включени 
крайните сектори на потребление, 
имащи отношение към енергийната 
ефективност, като строителство, 
услуги, промишленост и транспорт, 
като едновременно с това в тези 
сектори се интегрират 
възобновяемите енергийни 
източници.

Or. en

Изменение 133
Никола Капуто, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Моника Беньова, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Съображение 22

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, основана на 
възобновяеми енергийни източници,
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 
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обществеността и ангажираността на 
потребителите. Крайните сектори на 
потребление, като строителство, 
услуги, промишленост и транспорт 
следва да бъдат включени в 
подпрограмата за прехода към чиста 
енергия, за да допринесат за 
енергийната ефективност и 
използването на възобновяеми 
енергийни източници.

Or. en

Изменение 134
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 22

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-широк пазарно проникване на 
устойчиво развити решения, следва да 
се насърчават приемането от страна на 
обществеността и ангажираността на 
потребителите. Това следва да включва 
и усилия на равнището на Съюза 
както в производството, така и в 
потреблението в посока по-
благоприятен за климата хранителен 
режим на растителна основа, като 
същевременно се намалява както 
производството, така и 
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консумацията на месо.

Or. en

Изменение 135
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

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 устойчива, кръгова,
ресурсно- и енергийноефективна, с 
нулеви нетни емисии 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 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. en

Изменение 136
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) На равнището на Съюза големи (23) На равнището на Съюза големи 
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инвестиции в мерки в областта на 
околната среда и климата се финансират 
предимно чрез основните програми за 
финансиране от Съюза (включване). В 
своята роля на катализатор 
стратегическите интегрирани проекти и 
стратегическите проекти за опазване на 
природата, които трябва да бъдат 
разработени в рамките на програмата, 
следва да привлекат възможности за 
финансиране по тези програми за 
финансиране и други източници на 
финансиране, като например 
национални фондове, и да създадат 
полезни взаимодействия.

инвестиции в мерки в областта на 
околната среда и климата се финансират 
предимно чрез основните програми за 
финансиране от Съюза.
Ето защо е от първостепенно 
значение да се увеличат усилията за
включване, да се гарантира 
устойчивост, биологично 
разнообразие и устойчивост на 
изменението на климата по другите 
програми на Съюза за финансиране и 
всички инструменти на ЕС да имат 
гаранции за устойчивост. Комисията 
следва да има правомощията да 
приеме обща методология и да 
предприеме ефективни мерки, за да 
гарантира, че проектите по програма 
LIFE няма да бъдат засегнати по 
отрицателен начин от други 
програми и политики на Съюза. В 
своята роля на катализатор 
стратегическите интегрирани проекти и 
стратегическите проекти за опазване на 
природата, които трябва да бъдат 
разработени в рамките на програмата, 
следва да привлекат възможности за 
финансиране по тези програми за 
финансиране и други източници на 
финансиране, като например 
национални фондове, и да създадат 
полезни взаимодействия.

Or. en

Изменение 137
Станислав Полчак

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) На равнището на Съюза големи
инвестиции в мерки в областта на 
околната среда и климата се финансират 
предимно чрез основните програми за 
финансиране от Съюза (включване). В 

(23) На равнището на Съюза големи 
инвестиции в мерки в областта на 
околната среда и климата се финансират 
предимно чрез основните програми за 
финансиране от Съюза (включване). В 
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своята роля на катализатор 
стратегическите интегрирани проекти и 
стратегическите проекти за опазване на 
природата, които трябва да бъдат 
разработени в рамките на програмата, 
следва да привлекат възможности за 
финансиране по тези програми за 
финансиране и други източници на 
финансиране, като например 
национални фондове, и да създадат 
полезни взаимодействия.

своята роля на катализатор 
стратегическите интегрирани проекти и 
стратегическите проекти за опазване на 
природата, които трябва да бъдат 
разработени в рамките на програмата, 
следва да привлекат възможности за 
финансиране, като спазват принципа 
за географски баланс, по тези програми 
за финансиране и други източници на 
финансиране, например национални 
фондове, и да създадат полезни 
взаимодействия.

Or. cs

Изменение 138
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Успехът на стратегическите 
интегрирани проекти и на 
стратегическите проекти за 
природата зависи от тясното 
сътрудничество между 
националните, регионалните и 
местните органи и недържавните 
участници, засегнати от целите на 
програма LIFE. Поради това следва да 
се прилагат принципите на 
прозрачност и оповестяване на 
решенията относно разработването, 
изпълнението, оценката и 
мониторинга на проектите, по-
специално когато програмата се 
изпълнява във взаимодействие с други 
източници на финансиране.

Or. en

Изменение 139
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Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Тъй като в Европейския съюз 
влизат различни региони, 
предизвикателствата, свързани с 
подпрограмите на LIFE, включително 
правилното управление на обектите 
по „Натура 2000“ и справянето с 
последиците и уязвимостта във 
връзка с изменението на климата, 
често варират в резултат на 
природни, биогеографски 
характеристики и фактори. 
Районите в различните държави 
членки, които са със сходни 
характеристики, могат да работят 
по-добре за постигането на целите на 
тази програма, като си сътрудничат 
на регионално равнище, посредством 
пригодени към специфичните им 
нужди решения, като се прилагат 
като водещ принцип биогеографските 
региони и разграничавания.

Or. en

Изменение 140
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мелен

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 

(24) Предвид мерките (обосновани 
от текущото състояние на науката), 
предприети за справяне с изменението 
на климата в съответствие с 
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение и 
постигане на целите на ООН за 
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програма ще допринася за 
интегрирането на действията в областта 
на изменението на климата и за 
постигането на общата цел 25 % от 
бюджетните разходи на ЕС 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 
контекста на съответните 
процедури за оценки и преглед.

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 ЕС 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 редовно 
преразглеждани, като се използват 
данните от научните изследвания, 
проведени по тази тема, за да се 
определи пригодността на тази 
политика.

Or. fr

Изменение 141
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Мишел 
Дантен, Моника Беньова

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 

(24) Борбата срещу изменението на 
климата е едно от най-важните 
глобални предизвикателства, 
изискващо координиран и амбициозен 
отговор. 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 
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на подготовката и изпълнението на 
програмата, и ще бъдат преразгледани в 
рамките на съответните прегледи и 
оценки.

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 142
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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 за постигане на 
общата цел 50 % от разходите на 
бюджета на ЕС да бъдат заделени за 
подпомагане на цели, свързани с 
климата Очаква се действията по 
програмата да допринесат най-малко 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 143
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
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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.
Следователно финансирането по 
програма LIFE, предоставено на тези 
региони, следва да бъде увеличено 
значително, като се има предвид, че
понастоящем то не отразява 
действителните потребности и 
спешната необходимост от 
постигане на целите на настоящия 
регламент, и по-специално: да 
допринесе за прехода към чиста, 
кръгова, енергийноефективна, 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика, 
включително чрез прехода към чиста 
енергия, към опазването и 
подобряването на качеството на 
околната среда и към спиране и 
обръщане процеса на загуба на 
биологично разнообразие, 
допринасяйки по този начин за 
устойчивото развитие. 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.

_________________ _________________

30 СОМ(2017) 623 final. 30 СОМ(2017) 623 final.

Or. fr

Изменение 144
Гийом Балас, Луи-Жозеф Манскур

Предложение за регламент
Съображение 25
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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. Ето защо 
финансирането, предоставяно на 
тези региони по програма LIFE, 
следва да бъде увеличено значително, 
като се има предвид, че понастоящем 
то не отразява действителните 
нужди и спешната необходимост от 
постигане на целите на настоящия 
регламент, по-специално: 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. 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.

_________________ _________________

30 СОМ(2017) 623 final. 30 СОМ(2017) 623 final.

Or. en

Изменение 145
Мишел Дантен, Клаудия Монтейру де Агиар, Морис Понга, Франсоаз Гростет, 
Пилар Аюсо, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Съображение 25
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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. Най-
отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии 
на държавите членки на ЕС трябва 
също така да бъдат обхванати от 
действието на програмата в полза на 
биологичното разнообразие след 
включването на BEST в програмата 
LIFE. 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.

_________________ _________________

30 СОМ(2017) 623 final. 30 СОМ(2017) 623 final.

Or. fr

Изменение 146
Мирей Д'Орнано

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, по-
специално във връзка със 
замърсяването на моретата и 
океаните 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.
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_________________ _________________

30 СОМ(2017) 623 final. 30 СОМ(2017) 623 final.

Or. fr

Изменение 147
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Моника 
Беньова, Йо Лайнен

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 СОМ(2017) 623 final. 30 СОМ(2017) 623 final.

Or. en

Изменение 148
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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
декарбонизация.

_________________ _________________

30 СОМ(2017) 623 final. 30 СОМ(2017) 623 final.

Or. en

Изменение 149
Бенедек Явор

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В подкрепа на изпълнението на 
програмата Комисията следва да си 
сътрудничи с националните звена за 
контакт по програмата, да организира 
семинари и работни срещи, да 
публикува списъци с проекти, 
финансирани по програмата, или да 
предприеме други дейности за 
разпространяване на резултатите от 
проектите и за улесняване на обмена на 
опит, познания и най-добри практики и 
на възпроизвеждането на резултатите от 
проектите в целия Съюз. Тези дейности 
следва да са насочени по-специално към 
държавите членки със слабо усвояване 
на средствата и да улеснят 
комуникацията и сътрудничеството 
между бенефициерите, кандидатите или 
заинтересованите страни по завършени 
и текущи проекти в една и съща област.

(26) В подкрепа на изпълнението на 
програмата Комисията следва да си 
сътрудничи с националните звена за 
контакт по програмата, включително 
при създаването на консултативна 
мрежа на местно равнище, за да се 
улесни разработването на проекти с 
висока добавена стойност и 
въздействие върху политиките и да се 
гарантира предоставянето на 
информация относно 
допълнителното финансиране, 
възможностите за прехвърляне на 
проектите, както и дългосрочната 
устойчивост, както и да организира 
семинари и работни срещи, да 
публикува списъци с проекти, 
финансирани по програмата, или да 
предприеме други дейности за 
разпространяване на резултатите от 
проектите и за улесняване на обмена на 
опит, познания и най-добри практики и 
на възпроизвеждането на резултатите от 
проектите в целия Съюз. Тези дейности 
следва да са насочени по-специално към 
държавите членки със слабо усвояване 
на средствата и да улеснят 
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комуникацията и сътрудничеството 
между бенефициерите, кандидатите или 
заинтересованите страни по завършени 
и текущи проекти в една и съща област.

Or. en

Изменение 150
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мелен

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Мрежата на Европейския съюз за 
прилагане и спазване на правото в 
областта на околната среда (IMPEL), 
Европейската мрежа на прокурорите за 
околната среда (ENPE) и Форумът на 
съдиите от Европейския съюз за 
околната среда (EUFJE) бяха създадени 
с цел да се улесни сътрудничеството 
между държавите членки и играят 
изключително важна роля за 
правоприлагането на законодателството 
на Съюза в областта на околната среда.
По-специално те осигуряват съществен 
принос за постигането на по-добра 
съгласуваност при изпълнението и 
правоприлагането на законодателството 
на Съюза в областта на околната среда в 
целия ЕС, като се избягва нарушаване 
на конкуренцията, допринасят за 
подобряване на качеството на 
екологичните инспекции и механизмите 
за правоприлагане чрез свързана в 
мрежа система както на равнището на 
Съюза, така и на равнището на 
държавите членки, и осигуряват обмен 
на информация и опит на различни 
административни нива, както и чрез 
обучение и задълбочени дискусии по 
въпроси, свързани с околната среда, и 
аспекти на правоприлагането, 
включително процеси на мониторинг и 
по издаване на разрешения. С оглед на 

(27) Мрежата на Европейския съюз за 
прилагане и спазване на правото в 
областта на околната среда (IMPEL), 
Европейската мрежа на прокурорите за 
околната среда (ENPE) и Форумът на 
съдиите от Европейския съюз за 
околната среда (EUFJE) бяха създадени 
с цел да се улесни сътрудничеството 
между държавите членки и играят 
изключително важна роля за 
правоприлагането на законодателството 
на Съюза в областта на околната среда.
По-специално те осигуряват съществен 
принос за постигането на по-добра 
съгласуваност при изпълнението и 
правоприлагането на законодателството 
на Съюза в областта на околната среда в 
целия ЕС, като се избягва нарушаване 
на конкуренцията, допринасят за 
подобряване на качеството на 
екологичните инспекции и механизмите 
за правоприлагане чрез свързана в 
мрежа система както на равнището на 
Съюза, така и на равнището на 
държавите членки, и осигуряват обмен 
на информация и опит на различни 
административни нива, както и чрез 
обучение и задълбочени дискусии по 
въпроси, свързани с околната среда, и 
аспекти на правоприлагането, 
включително процеси на мониторинг и 
по издаване на разрешения. С оглед на 
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техния принос към целите на 
програмата е целесъобразно да се 
разреши отпускането на безвъзмездни 
средства на IMPEL, EUFJE и ENPE без 
покана за представяне на предложения, 
за да се предоставя по-нататъшна 
подкрепа за дейностите на тези 
асоциации. Освен това съгласно общите 
изисквания на Финансовия регламент и 
в други случаи покана за представяне на 
предложения може да не е необходима, 
например за органи, определени от 
държавите членки и работещи под тяхна 
отговорност, когато тези държави 
членки са определени като бенефициери 
на безвъзмездни средства в 
законодателен акт на Съюза.

техния принос към целите на 
програмата е целесъобразно да се 
разреши отпускането на безвъзмездни 
средства на IMPEL, EUFJE и ENPE без 
покана за представяне на предложения,
в надлежно обосновани случаи, за да се 
предоставя по-нататъшна подкрепа за 
дейностите на тези асоциации. Освен 
това съгласно общите изисквания на 
Финансовия регламент и в други случаи 
покана за представяне на предложения 
може да не е необходима, например за 
органи, определени от държавите 
членки и работещи под тяхна 
отговорност, когато тези държави 
членки са определени като бенефициери 
на безвъзмездни средства в 
законодателен акт на Съюза.

Or. fr

Изменение 151
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Целесъобразно е да се определи 
финансов пакет за програмата, който 
представлява основната референтна 
сума по смисъла на точка 17 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 2 декември 2013 г.
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията относно бюджетната 
дисциплина, сътрудничеството по 
бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление31 за Европейския 
парламент и за Съвета в рамките на 
годишната бюджетна процедура.

(28) Целесъобразно е да се определи 
финансов пакет за програмата в размер 
на 1 % от общия бюджет на Съюза за 
периода 2021—2028 г., който 
представлява основната референтна 
сума по смисъла на точка 17 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 2 декември 2013 г.
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията относно бюджетната 
дисциплина, сътрудничеството по 
бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление31 за Европейския 
парламент и за Съвета в рамките на 
годишната бюджетна процедура.

_________________ _________________
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31 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 31 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 152
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Максималните проценти на 
съфинансиране следва да бъдат 
определени на такива равнища, 
каквито са необходими за поддържане 
на ефективното равнище на подкрепа, 
предоставяно от програмата, като 
същевременно се вземат предвид 
гъвкавостта и адаптивността, 
необходими с оглед на съществуващия 
набор от действия и субекти.

Or. en

Изменение 153
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мелен

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Към настоящия регламент се 
прилагат хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и Съвета въз основа на 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент и уреждат по-
специално процедурата за изготвяне и 
изпълнение на бюджета чрез 
безвъзмездни средства, обществени 

(29) Към настоящия регламент се 
прилагат хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и Съвета въз основа на 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Тези правила са установени във 
Финансовия регламент и уреждат по-
специално процедурата за изготвяне и 
изпълнение на бюджета чрез 
безвъзмездни средства, обществени 
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поръчки, награди и непряко управление 
и предвиждат контрола върху 
отговорността на финансовите 
оператори. Правилата, приети въз 
основа на член 322 от ДФЕС, се 
отнасят и за защитата на бюджета 
на Съюза в случаите на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като 
зачитането на принципите на 
правовата държава е съществена 
предпоставка за добро финансово 
управление и за ефективно 
финансиране от ЕС.

поръчки, награди и непряко управление 
и предвиждат контрола върху 
отговорността на финансовите 
оператори.

Or. fr

Изменение 154
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Съображение 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) От съображения за 
прозрачност, в многогодишните 
работни програми Комисията следва 
да включи техническата методология 
за подбор на проектите и 
критериите за подбор и за оценка на 
офертите. В рамките на програмата 
качеството следва да служи като 
главен критерий, ръководещ оценката 
на проекта и процеса на възлагане.

Or. en

Изменение 155
Мишел Дантен, Никола Капуто, Пилар Аюсо, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка 
Шуйца, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение следва да се 
избират в зависимост от възможностите 
за осъществяване на конкретните цели 
на действията и за постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очакваният 
риск от неспазване. По отношение на 
безвъзмездните средства това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни суми, 
единни ставки и скали за разходи за 
единица.

(31) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение следва да се 
избират в зависимост от възможностите 
за осъществяване на конкретните цели 
на действията и за постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очакваният 
риск от неспазване. По отношение на 
безвъзмездните средства това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни суми, 
единни ставки и скали за разходи за 
единица. Европейската комисия 
трябва да осигури прилагане, лесно за 
разбиране, и да насърчава реално 
опростяване за организаторите на 
проекти.

Or. fr

Изменение 156
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В съответствие с член 94 от 
Решение 2013/755/ЕС на Съвета37

органи, установени в отвъдморски 
страни и територии, имат право да 
получават финансиране при спазване на 
правилата и целите на програмата и на 
евентуалните договорености, 
приложими по отношение на държавата 
членка, с която е свързана съответната 
отвъдморска страна или територия.
Участието на тези органи в тази 
програма следва да се съсредоточи 
главно върху проекти в рамките на 
подпрограмата за опазването на 
природата и биологичното 

(33) В съответствие с член 94 от 
Решение 2013/755/ЕС на Съвета37

органи, установени в отвъдморски 
страни и територии, имат право да 
получават финансиране при спазване на 
правилата и целите на програмата и на 
евентуалните договорености, 
приложими по отношение на държавата 
членка, с която е свързана съответната 
отвъдморска страна или територия.
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разнообразие.

_________________ _________________

37 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 
ноември 2013 г. за асоцииране на 
отвъдморските страни и територии към 
Европейския съюз („Решение за 
отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 
19.12.2013 г., стр. 1.

37 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 
ноември 2013 г. за асоцииране на 
отвъдморските страни и територии към 
Европейския съюз („Решение за 
отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 
19.12.2013 г., стр. 1.

Or. fr

Изменение 157
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Програмата следва да бъде 
отворена за участие на трети държави в 
съответствие със споразуменията между 
Съюза и тези държави, като се 
установят специфичните условия за 
тяхното участие;

(34) При условие че се спазват 
изцяло всички нейни правила и 
разпоредби, Програмата следва да бъде 
отворена за участие на трети държави в 
съответствие със споразуменията между 
Съюза и тези държави, като се 
установят специфичните условия за 
тяхното участие;

Or. en

Изменение 158
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Трети държави, които са членове 
на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, в което се 

(35) При условие че се спазват 
изцяло всички нейни правила и 
разпоредби, трети държави, които са 
членове на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
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предвижда изпълнението на програмите 
с решение съгласно посоченото 
споразумение. Трети държави могат да 
участват и на основание на други 
правни инструменти. В настоящия 
регламент следва да се въведе 
специална разпоредба, с която на 
отговорния разпоредител с бюджетни 
кредити, на Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) и на 
Европейската сметна палата да се 
предоставят необходимите права и 
достъп, за да упражняват те в пълна 
степен съответната си компетентност.

сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, в което се 
предвижда изпълнението на програмите 
с решение съгласно посоченото 
споразумение. Трети държави могат да 
участват и на основание на други 
правни инструменти. В настоящия 
регламент следва да се въведе 
специална разпоредба, с която на 
отговорния разпоредител с бюджетни 
кредити, на Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) и на 
Европейската сметна палата да се 
предоставят необходимите права и 
достъп, за да упражняват те в пълна 
степен съответната си компетентност.

Or. en

Изменение 159
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество е необходимо 
настоящата програма да бъде оценена на 
базата на информация, събрана чрез 
специфични изисквания за мониторинг, 
като същевременно се избягват 
свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки. Когато 
е целесъобразно, тези изисквания могат 
да включват измерими показатели като 
основа за оценка на последиците от 
програмата на място. Цялостното 
въздействие на програмата се получава 
от различни видове непряк, дългосрочен 
и трудно измерим принос към 
постигането на пълния набор от цели на 

(36) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество е необходимо 
настоящата програма да бъде оценена на 
базата на информация, събрана чрез 
специфични изисквания за мониторинг, 
като същевременно се избягват 
свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки. Когато 
е целесъобразно, тези изисквания могат 
да включват измерими показатели като 
основа за оценка на последиците от 
програмата на място. Цялостното 
въздействие на програмата се получава 
от различни видове непряк, дългосрочен 
и трудно измерим принос към 
постигането на пълния набор от цели на 
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Съюза в областта на околната среда и 
климата. За мониторинга на програмата 
показателите за прякото изпълнение и 
изискванията за проследяване, посочени 
в настоящия регламент, следва да бъдат 
допълнени чрез обединяване на 
специфични показатели на равнището 
на проекта, които трябва да бъдат 
описани в работни програми или покани 
за представяне на предложения, 
например по отношение на „Натура 
2000“ и емисиите на някои замърсители 
на въздуха.

Съюза в областта на околната среда и 
климата. За мониторинга на програмата 
показателите за прякото изпълнение и 
изискванията за проследяване, посочени 
в настоящия регламент, следва да бъдат 
допълнени чрез обединяване на 
специфични показатели на равнището 
на проекта, които трябва да бъдат 
описани в работни програми или покани 
за представяне на предложения, 
например по отношение на промените 
в природната стойност 
(състоянието и разпространението 
на избрани видове и местообитания, 
включително раздробяването, 
обхвата на екосистемите), 
промените в земеползването 
(преминаването на земите към 
категория естествени и 
полуестествени, повърхностната 
площ на зелената инфраструктура, 
възстановената земя или обектите 
по „Натура 2000“, обхванати от мерки 
за опазване и възстановяване), 
финансирането на управлението на 
биологичното разнообразие, прехода 
към зелена икономика или 
устойчивостта на климата и 
управлението (емисиите на някои 
замърсители на въздуха, азотния 
баланс, качеството на водата, 
химикалите, шума, екологичните 
отпечатъци), обществената 
осведоменост и населението, което 
има полза от мерките за подобряване 
на качеството или има достъп до 
земя с подобрено качество или зелена 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 160
Жан-Франсоа Жалк, Силви Годен, Жоел Мелен

Предложение за регламент
Съображение 38
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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) 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.

Or. fr

Изменение 161
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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 

(38) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно допринасяне за
висока степен на опазване на 
околната среда и амбициозни 
действия в областта на климата чрез 
добро управление и възприемане на 
подход с участието на множество 
заинтересовани страни и за постигане 
на целите на законодателството, 
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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.

стратегиите, плановете или 
международните ангажименти на Съюза 
в областта на околната среда,
биологичното разнообразие, климата, 
кръговата икономика и — ако има 
отношение — на възобновяемите 
енергийни източници и енергийната 
ефективност 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.

Or. en

Изменение 162
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(„програмата“).

С настоящия регламент се създава 
Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(„програмата“), обхващаща периода от 
1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Or. en

Изменение 163
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик 
Дьолае

Предложение за регламент
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Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(„програмата“).

С настоящия регламент се създава 
Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE)
(„програмата“), обхващаща периода от 
1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Or. en

Изменение 164
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С него се определят целите на
програмата, бюджетът за периода 
2021—2027 г., формите на финансиране 
от Съюза и правилата за предоставяне 
на такова финансиране.

С него се определят целите на програма 
LIFE, бюджетът за този период, 
формите на финансиране от Съюза и 
правилата за предоставяне на такова 
финансиране.

Or. en

Изменение 165
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик 
Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С него се определят целите на 
програмата, бюджетът за периода 
2021—2027 г., формите на финансиране 
от Съюза и правилата за предоставяне 
на такова финансиране.

С него се определят целите на 
програмата, бюджетът за този период, 
формите на финансиране от Съюза и 
правилата за предоставяне на такова 
финансиране.

Or. en
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Изменение 166
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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 167
Дамяно Дзофоли, Никола Капуто

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 

(1) „стратегически проекти за 
опазване на природата“ означава 
проекти в регионален,
многорегионален, национален или 
транснационален мащаб, с които се 
подпомага постигането на целите за 
опазване на природата и биологичното 
разнообразие, като в държавите членки 
се изпълняват съгласувани програми за 
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инструменти за финансиране, 
включително чрез координираното 
изпълнение на рамките за приоритетни 
действия, създадени съгласно 
Директива 92/43/ЕИО;

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. it

Изменение 168
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „стратегически интегрирани 
проекти“ означава проекти, с които се 
изпълняват в регионален, 
многорегионален, национален или 
транснационален мащаб стратегии или 
планове за действие в областта на 
околната среда или климата, които са 
разработени от органи на държавите 
членки и се изискват от специфично 
законодателство или политики на Съюза 
в областта на околната среда, климата 
или — ако има отношение — за чиста 
енергия, като същевременно се 
гарантират участието на 
заинтересованите страни и се насърчава 
мобилизирането на поне един друг 
европейски, национален или частен 
източник на финансиране и 
координирането с него;

(2) „стратегически интегрирани 
проекти“ означава проекти, с които се 
изпълняват в регионален, 
многорегионален, метрополен,
национален или транснационален 
мащаб стратегии или планове за 
действие в областта на околната среда 
или климата, които са разработени от 
органи на държавите членки и се 
изискват от специфично 
законодателство или политики на Съюза 
в областта на околната среда, климата 
или — ако има отношение — за чиста 
енергия, като същевременно се 
гарантират участието на 
заинтересованите страни и се насърчава 
мобилизирането на поне един друг 
европейски, национален или частен 
източник на финансиране и 
координирането с него;

Or. en

Изменение 169
Юнус Омаржи
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „качество на живот“ означава 
високо ниво на здравето и 
благосъстоянието на всички 
категории от населението, особено на 
тези, които са изложени най-силно 
на влошаването на състоянието на 
околната среда и на изменението на 
климата, както и достъп до 
информация, свързана с околната 
среда, а също така правосъдие и 
намаляване на
неравнопоставеността по отношение 
на здравето и енергийната бедност;

Or. fr

Изменение 170
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „фракингът“ се определя като 
процес на инжектиране на течност 
под високо налягане в подземни скали, 
сондажни отвори и т.н., така че да се 
отворят принудително 
съществуващи пукнатини и да се 
извлече нефт или газ;

Or. en

Изменение 171
Мишел Дантен, Морис Понга, Пилар Аюсо, Клаудия Монтейру де Агиар, Ани 
Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „потенциален кандидат“ 
означава страна или субект с ясна 
перспектива за присъединяване към 
Съюза в бъдеще, но които все още не 
са получили статут на кандидат.

Or. fr

Изменение 172
Мишел Дантен, Морис Понга, Пилар Аюсо, Клаудия Монтейру де Агиар, Ани 
Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) „отвъдморски страни и 
територии“ означава отвъдморски 
страни и територии, свързани с 
държава членка на Европейския съюз, 
обхваната от част 4 на Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) и посочена в приложение 
II към ДФЕС.

Or. fr

Изменение 173
Соледад Кабесон Руис

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 

1. Общата цел на програмата е да 
допринесе за преминаването към 
кръгова, енергийноефективна, основана 
на възобновяеми енергийни 
източници, с ниски емисии,
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика, за 
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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.

опазването и подобряването на 
качеството на околната среда и за 
спирането и обръщането процеса на 
загуба на биологично разнообразие, в 
т.ч. чрез подпомагане на 
изпълнението и управлението на 
мрежата „Натура 2000“ и справяне с 
влошаването на състоянието на 
екосистемите, като по този начин се 
допринася за устойчиво развитие.
Програма LIFE подпомага и 
изпълнението на програмите за 
действие от общ характер в рамките 
на политиката в областта на 
околната среда и на климата в 
съответствие с член 192, параграф 3 
от ДФЕС.

Or. en

Изменение 174
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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
съществено да подобри състоянието 
на околната среда, да спре и да обърне 
процеса на загуба и влошаване на 
състоянието на природния капитал и 
екосистемните услуги, включително 
на чистия въздух, водите и почвите, 
да подпомогне изпълнението и 
дългосрочното управление на 
мрежата „Натура 2000“, да
допринесе за преминаването към
устойчива, кръгова, зелена, ресурсно- и
енергийноефективна, с нулеви нетни 
емисии и устойчива на изменението на 
климата икономика, включително чрез 
прехода към енергийна система с 
висока енергийна ефективност,
основана на възобновяеми енергийни 
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източници, като по този начин се 
допринася за устойчиво развитие, 
висока степен на опазване на 
околната среда и амбициозни 
действия в областта на климата.

Or. en

Изменение 175
Юнус Омаржи

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
опазва и да подобрява качеството на 
околната среда, да спре и да обърне 
процеса на загуба на биологично 
разнообразие и влошаването на 
състоянието на екосистемите, да 
подпомага въвеждането и 
изпълнението на мрежата Натура 
2000, да допринесе за прехода към
устойчива, чиста, кръгова, 
енергийноефективна, нисковъглеродна 
и устойчива на изменението на климата 
икономика, включително чрез прехода 
към здрави екосистеми, чиста и 
възобновяема енергия, към опазването 
и подобряването на околната среда и
здравето и към спиране и обръщане на
процеса на загуба на биологично 
разнообразие, допринасяйки по този 
начин за устойчивото развитие.

Or. fr

Изменение 176
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Моника 
Беньова, Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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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 
устойчиво развитие. Програмата 
допринася и за 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 177
Мишел Дантен, Херберт Дорфман, Морис Понга, Рено Мюзелие, Пилар Аюсо, 
Франсоаз Гростет, Рикарду Серан Сантуш, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка 
Шуйца, Анжелик Дьолае

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 

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 и 
възобновяема енергия и за насърчаване 
на опазването и подобряването на 
качеството на околната среда, както и 
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загуба на биологично разнообразие, 
като по този начин се допринася за 
устойчиво развитие.

за спирането и обръщането процеса на 
загуба на биологично разнообразие, 
като същевременно се осигури 
подходящо управление на флората и 
фауната, включително управлението 
на големите хищници, като по този 
начин се допринася за устойчиво 
развитие.

Or. fr

Изменение 178
Ян Хойтема, Фредрик Федерлей

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, 
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 179
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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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, 
като по този начин се допринася за 
устойчиво развитие. Целите на 
програмата трябва да включват също 
адаптирането на европейските 
градове и региони към изменението на 
климата.

Or. es

Изменение 180
Франсеск Гамбус

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 за 
прилагането на най-добри практики в 
областта на природата и биологичното 
разнообразие, включително в борбата 
с инвазивни видове, като ябълковия 
охлюв и американската жаба бик.

Or. es
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Изменение 181
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Морис Понга, Рикарду Серан Сантуш, Ани Схрейер-
Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае

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 за 
прилагането на най-добри практики в 
областта на природата, управлението и
опазването на биологичното 
разнообразие и подкрепа на прехода 
към по-устойчиви земеделски 
практики;

Or. fr

Изменение 182
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Моника 
Беньова, Йо Лайнен

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
възобновяема енергия и подобряването 
на енергийната ефективност, както и 
допринасяне за прилагането на най-
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разнообразие; добри практики и подобряване на 
познанията в областта на природата и 
биологичното разнообразие;

Or. en

Изменение 183
Ян Хойтема, Фредрик Федерлей

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 за 
прилагането на най-добри практики в 
областта на природата, биологичното 
разнообразие и устойчивото и 
ефективното използване на 
природните ресурси;

Or. en

Изменение 184
Юнус Омаржи

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 

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 и 
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енергия, както и допринасяне за 
прилагането на най-добри практики в 
областта на природата и биологичното 
разнообразие;

възобновяема енергия и по-добро 
опазване здравето, както и 
допринасяне за прилагането на най-
добри практики в областта на природата 
и биологичното разнообразие;

Or. fr

Изменение 185
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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
възобновяема енергия и подобряването 
на енергийната ефективност, както и 
допринасяне за прилагането на най-
добри практики в областта на природата 
и биологичното разнообразие;

Or. en

Изменение 186
Соледад Кабесон Руис

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 

а) разработване, демонстриране и 
насърчаване на новаторски техники и 
подходи за постигане на целите, 
залегнали в законодателството и 
политиката на Съюза в областта на 
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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;

околната среда, включително 
природата и биологичното 
разнообразие, или действията по 
климата, включително прехода към
възобновяема енергия или 
подобряването на енергийната 
ефективност.

Or. en

Изменение 187
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Ани Схрейер-Пирик, Рено Мюзелие, Дубравка 
Шуйца, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) допринасяне за прилагането на 
най-добри практики и подобряване на 
базата от знания в областта на 
природата и биологичното 
разнообразие;

Or. en

Изменение 188
Соледад Кабесон Руис

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) допринасяне за прилагането на 
най-добри практики и подобряване на 
базата от знания в областта на 
природата и биологичното 
разнообразие;

Or. en
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Изменение 189
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка Шуйца, Анжелик 
Дьолае

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) подпомагане на изпълнението и 
управлението на мрежата 
„Натура 2000“ и справяне с 
влошаването на състоянието на 
екосистемите, като по този начин се 
допринася за устойчиво развитие. 
Програмата подпомага и 
изпълнението на програмите за 
действие от общ характер в рамките 
на политиката в областта на 
околната среда и на климата в 
съответствие с член 192, параграф 3 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 190
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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, 
ефективното спазване и 
правоприлагането на Общата програма 
на Европейския съюз за действие за 
околната среда съгласно член 192, 
параграф 3 от ДФЕС и другото 
съответно законодателство и политика 
на Съюза, включително като се
подпомага по-доброто управление в 
областта на околната среда и 
климата на всички равнища, в т.ч.
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чрез укрепване на капацитета на 
публичните и частните субекти, 
подобряване на повишаването на 
осведомеността и засилване на
участието на гражданското общество, 
НПО и местните участници.

Or. en

Изменение 191
Ани Схрейер-Пирик

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, 
градинарството, горското 
стопанство и рибарството, и
участието на гражданското общество;

Or. en

Изменение 192
Юнус Омаржи

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 

б) подпомагане на разработването, 
изпълнението, мониторинга и
правоприлагането на съответното 
законодателство и политика на Съюза, 
включително като се подобрява 
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управлението чрез укрепване на 
капацитета на публичните и частните 
субекти и участието на гражданското 
общество;

управлението чрез укрепване на 
капацитета на публичните и частните 
субекти, както и капацитета и
участието на гражданското общество, 
НПО и други местни участници;

Or. fr

Изменение 193
Елизабета Гардини

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 и участието на гражданското 
общество, църквите и религиозните 
асоциации или общности;

Or. it

Обосновка

Предложеното изменение е насочено към признаване на ключовата роля, която 
играят църквите и религиозните асоциации или общности във връзка с политиките за 
околната среда. Насочено е също така и към прилагане на член 17 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, който изисква да се прави разграничение 
между горепосочените юридически лица и организациите на гражданското общество.

Изменение 194
Дьорд Хьолвени

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на разработването, б) подпомагане на разработването, 
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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;

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, църквата и религиозните 
общности;

Or. hu

Изменение 195
Франсеск Гамбус, Пилар Аюсо, Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за адаптиране на европейските 
територии към изменението на 
климата, като се обърне специално 
внимание на островните и 
крайбрежните територии.

Or. es

Изменение 196
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подпомагане на изпълнението 
на програми на ЕС за действие в 
областта на околната среда.

Or. fr

Изменение 197
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Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) 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 ненужни противоречия и конфликти в обществото, например 
поради отчуждаването на семейни земеделски стопанства. Следва 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 198
Бенедек Явор

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпограмата за кръгова 
икономика и качество на живот;

б) подпограмата за кръгова 
икономика, здраве и качество на живот;

Or. en

Изменение 199
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпограмата за кръгова 
икономика и качество на живот;

б) подпограмата за кръгова 
икономика, здраве и качество на живот;

Or. fr

Изменение 200
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Морис Понга, Ани Схрейер-Пирик, Дубравка 
Шуйца, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подпограмата за устойчиви 
земеделски практики;

Or. fr

Изменение 201
Бенедек Явор

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 202
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпрограмата за прехода към 
чиста енергия.

б) подпрограмата за възобновяеми 
енергийни източници, енергийна 
ефективност и устойчиви енергийни 
общности.

Or. en

Изменение 203
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021—2027 г. възлиза на 5 450 000 000 
EUR по текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021—2027 г. възлиза най-малко на 1 % 
от общия бюджет на ЕС за периода 
2021—2027 г.

Or. en

Изменение 204
Арне Герике

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
многогодишното изпълнение на 
програмата за периода 2021—2027 г.
възлиза на 5 450 000 000 EUR по текущи 
цени.

Or. en

Изменение 205
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Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Биляна 
Борзан, Моника Беньова, Йо Лайнен

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 7 272 000 000
EUR по текущи цени.

Or. en

Изменение 206
Юнус Омаржи

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 1 % от МФР
по текущи цени.

Or. fr

Изменение 207
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини

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) 3 500 000 000 EUR за областта на 
околната среда, които да бъдат 
разпределени, както следва:

Or. it
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Изменение 208
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Биляна 
Борзан, Моника Беньова, Дамяно Дзофоли, Йо Лайнен

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) 5 322 000 000 EUR за областта на 
околната среда, от които

Or. en

Изменение 209
Мишел Дантен, Клаудия Монтейру де Агиар, Морис Понга, Пилар Аюсо, 
Франсоаз Гростет, Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае

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) 5 322 000 000 EUR за областта на 
околната среда, от които

Or. fr

Изменение 210
Юнус Омаржи

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) 64,2 % за областта на околната 
среда, от които

Or. fr

Изменение 211
Бенедек Явор
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от името на групата Verts/ALE

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) 73,19 % за областта на околната 
среда, от които

Or. en

Изменение 212
Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Биляна 
Борзан, Моника Беньова, Дамяно Дзофоли, Йо Лайнен

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) 3 261 420 000 EUR за 
подпрограмата за опазване на природата 
и биологичното разнообразие и

Or. en

Изменение 213
Мишел Дантен, Клаудия Монтейру де Агиар, Морис Понга, Пилар Аюсо, 
Дубравка Шуйца, Анжелик Дьолае

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) 2 672 000 000 EUR за 
подпрограмата за опазване на природата 
и биологичното разнообразие и

Or. fr

Изменение 214
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Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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) 61,28 % за подпрограмата за 
опазване на природата и биологичното 
разнообразие и

Or. en

Изменение 215
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини

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) 60 % за подпрограмата за 
опазване на природата и биологичното 
разнообразие и

Or. it

Изменение 216
Юнус Омаржи

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) 61,4 % за подпрограмата за 
опазване на природата и биологичното 
разнообразие и

Or. fr

Изменение 217
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Никола Капуто, Соледад Кабесон Руис, Сузане Мелиор, Симона Бонафе, Биляна 
Борзан, Моника Беньова, Дамяно Дзофоли, Йо Лайнен

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) 2 060 580 000 EUR за 
подпрограмата за кръгова икономика и 
качество на живот;

Or. en

Изменение 218
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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) 38,72 % за подпограмата за
кръгова икономика, здраве и качество 
на живот;

Or. en

Изменение 219
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини

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) 40 % за подпограмата за
кръгова икономика и качество на живот;

Or. it
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Изменение 220
Юнус Омаржи

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) 38,6 % за подпограмата за
кръгова икономика и качество на живот;

Or. fr

Изменение 221
Мишел Дантен, Пилар Аюсо, Морис Понга, Клаудия Монтейру де Агиар, 
Анжелик Дьолае, Дубравка Шуйца, Рено Мюзелие

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) 1 300 000 000 EUR за 
подпрограмата за устойчиви 
земеделски практики;

Or. fr

Изменение 222
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини

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 
действията по климата, от които

б) 1 950 000 000 EUR за областта на 
действията по климата, които да бъдат 
разпределени, както следва:

Or. it
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Изменение 223
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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) 26,81% за областта на
действията по климата, от които

Or. en

Изменение 224
Юнус Омаржи

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) 35,8 % за областта на околната 
среда, от които

Or. fr

Изменение 225
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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) 48,72 % за подпрограмата за
управление, смекчаване на изменението 
на климата и приспособяването към 
това изменение и

Or. en
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Изменение 226
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини

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) 50 % за подпрограмата за 
смекчаване на изменението на климата 
и приспособяването към това изменение 
и

Or. it

Изменение 227
Юнус Омаржи

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) 48,8 % за подпрограмата за 
смекчаване на изменението на климата 
и приспособяването към това изменение 
и

Or. fr

Изменение 228
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

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) 51,28 % за подпрограмата за
възобновяеми енергийни източници, 
енергийна ефективност и устойчиви 
енергийни общности.

Or. en
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Изменение 229
Елеонора Еви, Пиерникола Педичини

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) 50 % за подпрограмата за 
прехода към чиста енергия.

Or. it

Изменение 230
Юнус Омаржи

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) 51,2 % за подпрограмата за 
прехода към чиста енергия.

Or. fr

Изменение 231
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Най-малко 2 % от цялото 
финансиране по програмата LIFE 
трябва да бъде разпределено за най-
отдалечените региони и най-малко 
1 % за най-отдалечените региони на 
Франция;
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Or. fr

Изменение 232
Гийом Балас, Луи-Жозеф Манскур

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Най-малко 2 % от цялото 
финансиране по програма LIFE 
трябва да бъде разпределено за най-
отдалечените региони;

Or. en

Изменение 233
Соледад Кабесон Руис

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Независимо от параграф 2, най-
малко 60% от бюджетните ресурси 
по областта околна среда, посочени в 
параграф 2, буква а), са предназначени 
за безвъзмездни средства за проекти в 
подкрепа на подпрограмата за 
опазване на природата и 
биологичното разнообразие, посочена 
в параграф 2, буква а), точка 1.

Or. en

Изменение 234
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Най-малко 60 % от 
бюджетните ресурси по областта 
околна среда, посочени в параграф 2, 
буква а), са предназначени за 
безвъзмездни средства за проекти в 
подкрепа на подпрограмата за
опазване на природата и 
биологичното разнообразие, посочена 
в параграф 2, буква а), точка 1.

Or. en

Изменение 235
Сузане Мелиор

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Най-малко 61 % от 
бюджетните ресурси, отпуснати за 
проекти под формата на безвъзмездни 
средства за дейности в рамките на 
областта на околната среда, са 
предназначени за проекти по 
подпрограмата за опазване 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 236
Бенедек Явор

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
за подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително
корпоративни информационни 
системи.

4. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
за подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително
системна последваща оценка на 
дългосрочната устойчивост и 
запазването на постигнатите от 
програмата резултати.

Or. en

Изменение 237
Арне Герике

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
за подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи.

4. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
за подготвителни, мониторингови, 
контролни, одитни дейности, анализ на 
разходите и ползите, и дейности за 
оценка, включително корпоративни 
информационни системи.

Or. en

Изменение 238
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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5. По програмата може да се 
финансират дейности, изпълнявани от 
Комисията в подкрепа на подготовката, 
изпълнението и целенасоченото 
включване на законодателство и 
политики на Съюза в областта на 
околната среда, климата или — ако има 
отношение — за прехода към чиста 
енергия, с оглед постигане на целите, 
посочени в член 3. Тези дейности може 
да включват:

5. По програмата може да се 
финансират дейности, изпълнявани от 
Комисията в подкрепа на подготовката, 
изпълнението и целенасоченото 
включване на законодателство и 
политики на Съюза в областта на 
околната среда, биологичното 
разнообразие, климата или — ако има 
отношение — за възобновяемите 
енергийни източници и енергийната 
ефективност, с оглед постигане на 
целите, посочени в член 3. Тези 
дейности може да включват:

Or. en

Изменение 239
Арне Герике

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информация и комуникация, 
включително кампании за повишаване 
на осведомеността. Отпуснатите 
финансови ресурси за комуникационни 
дейности съгласно настоящия регламент 
обхващат също и институционалната 
комуникация относно политическите 
приоритети на Съюза, както и 
относно статуса на изпълнение и 
транспониране на законодателството на 
Съюза в областта на околната среда, 
климата и — ако има отношение — на 
чистата енергия.

а) информация и комуникация, 
включително кампании за повишаване 
на осведомеността. Отпуснатите 
финансови ресурси за комуникационни 
дейности съгласно настоящия регламент 
обхващат институционалната 
комуникация относно статуса на 
изпълнение и транспониране на 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, климата и — ако има 
отношение — на чистата енергия.

Or. en

Изменение 240
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 5 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информация и комуникация, 
включително кампании за повишаване 
на осведомеността. Отпуснатите 
финансови ресурси за комуникационни 
дейности съгласно настоящия регламент 
обхващат също и институционалната 
комуникация относно политическите 
приоритети на Съюза, както и относно 
статуса на изпълнение и транспониране 
на законодателството на Съюза в 
областта на околната среда, климата и 
— ако има отношение — на чистата 
енергия.

а) информация и комуникация, 
включително кампании за повишаване 
на осведомеността. Отпуснатите 
финансови ресурси за комуникационни 
дейности съгласно настоящия регламент 
обхващат също и институционалната 
комуникация относно политическите 
приоритети на Съюза, както и относно 
статуса на изпълнение и транспониране 
на законодателството на Съюза в 
областта на околната среда,
биологичното разнообразие, климата и 
— ако има отношение — на
възобновяемите енергийни източници 
и енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 241
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) изграждане на капацитет за 
подобряване на управлението;

Or. en

Изменение 242
Бенедек Явор
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) работни срещи, конференции и г) работни срещи, обучения,
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заседания; конференции и заседания;

Or. en
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