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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0385),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C8-0249/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от [...],

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по бюджети, комисията по 
регионално развитие и комисията по земеделие и развитие на селските райони 
(A8-0000/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

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 

(3) Продължавайки постигането на 
целите, определени в законодателството 
в областта на околната среда, климата и 
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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.

свързаната чиста енергия, програмата 
следва да допринесе за прехода към 
чиста, кръгова, енергийноефективна и 
устойчива на изменението на климата 
икономика с ниско равнище на емисии, 
за опазването и подобряването на 
качеството на околната среда 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, или чрез директни 
действия, или чрез подкрепа за 
интегрирането на тези цели в други 
политики.

Or. en

Изменение 2

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 политики,16,17,18,19,20 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 политики,16,17,18,19,20 е 
изключително важно, както 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, като например Седмата 
програма за действие за околната 
среда20а.

__________________ __________________

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 12 Рамка за политиките в областта на 
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климата и енергетиката до 2030 г., 
COM(2014)15, 22.1.2014 г..

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).

18 Тематичната стратегия за опазване на 
почвите, COM(2006)231.

18 Тематичната стратегия за опазване на 
почвите, COM(2006)231.

19 Стратегия за мобилност с ниски 
емисии, COM/2016/0501 final.

19 Стратегия за мобилност с ниски 
емисии, COM/2016/0501 final.

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

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

20а 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 пределите 
на нашата планета“ (ОВ L 354, 
28.12.2013 г., стр. 171).

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към чиста енергия е 
съществен принос към смекчаването на 
изменението на климата, който има и 

(8) Преходът към чиста енергия с 
ниско равнище на емисии е съществен 
принос към смекчаването на 
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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.

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 за енергия от 
възобновяеми източници и енергийна 
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 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Оценките на въздействието на 
законодателството в областта на чистата 
енергия сочат, че за изпълнението на 
целите на Съюза в областта на 
енергетиката до 2030 г. ще бъдат 
необходими допълнителни инвестиции 
в размер на 177 млрд. евро годишно 
през периода 2021—2030 г. Най-

(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-
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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.

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 енергия от 
възобновяеми източници и 
повишаване на енергийната 
ефективност, като се използват и 
финансовите инструменти, 
предоставени в рамките на фонда 
InvestEU.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За действие, за което е 
предоставен принос по програмата на 
Съюза, може също да бъде предоставен 
принос по друга програма на Съюза, при 
условие че приносът не обхваща едни и 
същи разходи. Действия, които 
получават кумулативно финансиране от 
различни програми на Съюза, се 
одитират само веднъж, като се обхващат 
всички засегнати програми и 
съответните им приложими правила.

(11) За действие, за което е 
предоставен принос по програмата на 
Съюза, може също да бъде предоставен 
принос по друга програма на Съюза, при 
условие че приносът не обхваща едни и 
същи разходи. Действия, които 
получават кумулативно финансиране от 
различни програми на Съюза, следва да 
се одитират само веднъж, като се 
обхващат всички засегнати програми и 
съответните им приложими правила.

Or. en
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Изменение 7

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 
други източници на финансиране и 
подпомагане на действия за 
преодоляване на различните пречки 
пред ефективното изпълнение на 
ключовите планове, изисквани от 
законодателството в областта на 
околната среда.

(12) От последния пакет на 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; 
подобряване на управлението в 
областта на околната среда, 
изменението на климата и 
свързаните с това въпроси относно 
прехода към чиста енергия, 
включително чрез 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 

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 
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постигане на по-добри резултати 
(COM/2017/063 final).

постигане на по-добри резултати 
(COM/2017/063 final).

Or. en

Изменение 8

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 и 
на влошаване на състоянието на 
екосистемите, 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 и държавите 
членки следва да следят за своите 
разходи във връзка с биологичното 
разнообразие, за да изпълнят
задълженията си за представяне на 
отчети съгласно Конвенцията за 
биологичното разнообразие. Следва да 
бъдат изпълнени и изискванията за 
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темата. проследяване, съдържащи се в други 
законодателни актове на Съюза по 
темата.

__________________ __________________

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

23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7

23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7

24 Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 
стр. 7)

24 Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 
стр. 7)

25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2014 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 9

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 

(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 
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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 
развитие на селските райони, за да 
привлекат подпомагане за действия, 
които допълват стратегическите 
проекти за опазване на природата, 
предвидени в настоящия регламент.

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, с цел да се подпомогне 
включването 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. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Насърчаването на кръговата 
икономика изисква промяна в начина на 
мислене по отношение на 
проектирането, производството, 
потреблението и обезвреждането на 
материали и продукти, включително 
пластмаси. Програмата следва да 
допринесе за прехода към модел на 
кръгова икономика чрез финансова 
подкрепа, насочена към различни 
действащи лица (предприятия, 
публични органи и потребители), по-
специално чрез прилагане, разработване 
и възпроизвеждане на най-добри 
технологии, практики и решения, 
пригодени към специфичните местни, 
регионални или национални особености, 
включително чрез интегрирани подходи 
за изпълнението на планове за 
управление на отпадъците и за тяхното 
предотвратяване. Чрез подпомагане на 
изпълнението на стратегията за 
пластмасите могат да се предприемат 
действия по-специално за решаване на 
проблема с морските отпадъци.

(16) Насърчаването на кръговата 
икономика и на ефикасното 
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 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 прилагане на йерархията на 
отпадъците и за изпълнението на 
планове за управление на отпадъците и 
за тяхното предотвратяване. Чрез 
подпомагане на изпълнението на 
стратегията за пластмасите могат да се 
предприемат действия по-специално за 
решаване на проблема с морските 
отпадъци.

Or. en

Изменение 11

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 

(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 
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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.

рискове за здравето на човека и за 
околната среда. 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 12

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 

(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 
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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.

гражданското общество чрез 
повишаване на осведомеността на 
обществеността, ангажираност на 
потребителите и разширяване на 
участието на обществеността и на 
заинтересованите страни, в това число 
неправителствените организации, в 
консултации по свързани с темата 
политики и тяхно осъществяване. 
Поради това е целесъобразно 
програмата 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 
помагат на тези НПО и мрежи да 
допринасят реално за политиката на 
Съюза и да изграждат и укрепват 
капацитета си да се превърнат в по-
ефикасни партньори.

Or. en

Изменение 13

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 

(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 
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достъпа до информация, участието на 
обществеността в процеса на вземането 
на решения и достъпа до правосъдие по 
въпроси на околната среда.29

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 
въпроси на околната среда.29

__________________ __________________

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

Or. en

Изменение 14

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 и устойчива на 
изменението на климата икономика с 
ниско равнище на емисии 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.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Успехът на стратегическите 
проекти за природата и на 
стратегическите интегрирани 
проекти зависи от тясното 
сътрудничество между 
националните, регионалните и 
местните органи и недържавните 
участници, засегнати от целите на 
програмата. Поради това следва да се 
прилагат принципите на прозрачност 
и оповестяване на решенията 
относно разработването, 
изпълнението, оценката и 
мониторинга на проектите, по-
специално в случай на интегриране 
или когато са включени множество 
източници на финансиране.

Or. en

Изменение 16

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 

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

бюджетните разходи на Съюза да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. Очаква се действията по 
програмата да допринесат с (61%) от 
общия финансов пакет на Програмата за 
цели, свързани с климата. Съответните 
действия ще бъдат определени по време 
на подготовката и изпълнението на 
програмата, и ще бъдат преразгледани в 
рамките на съответните прегледи и 
оценки.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Минималните и 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 18

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) За да се гарантира, че 
подкрепата от страна на програмата 
и нейното изпълнение са в 
съответствие с политиките и 
приоритетите на Съюза и допълват 
другите финансови инструменти на 
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Съюза, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да допълва 
настоящия регламент чрез приемане 
на многогодишни работни програми.
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да извърши необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при изготвянето на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават 
всички документи едновременно с 
експертите от държавите членки и 
техните експерти имат редовен 
достъп до заседанията на 
експертните групи на Комисията, 
имащи за задача изготвянето на 
делегираните актове.

Or. en

Изменение 19

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 

(1) „стратегически проекти за 
опазване на природата“ означава 
проекти, с които се подпомага 
постигането на целите за опазване на 
природата и биологичното 
разнообразие, като по-специално се 
изпълняват съгласувани програми за 
действие с цел включване на тези цели и 
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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;

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 20

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 се 
допринесе за преминаването към чиста, 
кръгова, енергийноефективна, с ниско 
равнище на емисии и устойчива на 
изменението на климата икономика, да 
се опазва и да се подобрява качеството 
на околната среда и да се спре и да се 
обърне процесът на загуба на 
биологично разнообразие и 
влошаването на състоянието на 
екосистемите, като по този начин се 
допринася за устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 21

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, 

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

включително прехода към чиста, 
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 22

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 съответното 
законодателство и политика на Съюза, 
по-специално като се подобрява 
управлението в областта на околната 
среда и климата на всички равнища, 
включително чрез укрепване на 
капацитета на публичните и частните 
субекти и участието на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа на изпълнението на 
общите програми на Съюза за 
действие за околната среда, приети 
съгласно член 192, параграф 3 от 
ДФЕС.

Or. en
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Изменение 24

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 25

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 26

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
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Изменение 27

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 28

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а

Международно сътрудничество

В процеса на изпълнение на 
програмата е възможно 
сътрудничество със съответните 
международни организации и 
техните институции и органи, ако е 
необходимо за постигането на 
общите цели, предвидени в член 3.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се изпълнява по начин, 
който да гарантира нейната 
съгласуваност с Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 

Комисията осигурява последователно 
прилагане на програмата и 
съгласуваност и координиране с 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
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развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, „Хоризонт Европа“, 
Механизма за свързване на Европа и 
InvestEU, с цел да се създадат полезни 
взаимодействия, по-специално по 
отношение на стратегическите проекти 
за опазване на природата и 
стратегическите интегрирани проекти, и 
да се подпомага за внедряването и 
възпроизвеждането на разработени по 
програмата решения.

земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, „Хоризонт 
Европа“, Механизма за свързване на 
Европа и InvestEU, с цел да се създадат 
полезни взаимодействия, по-специално 
по отношение на стратегическите 
проекти за опазване на природата и 
стратегическите интегрирани проекти, и
да се подпомага за внедряването и 
възпроизвеждането на разработени по 
програмата решения.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) други трети държави, посочени в 
работната програма съгласно 
условията, посочени в параграфи 4—6;

(3) други трети държави, посочени в 
многогодишните работни програми
съгласно условията, посочени в 
параграфи 4 – 6;

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите за оценка на офертите се 
определят в поканите за представяне на 
предложения, като се взема под 
внимание следното:

Критериите за оценка на офертите се 
определят в многогодишните работни 
програми и поканите за представяне на 
предложения, като се взема под 
внимание следното:

Or. en
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Проектите, финансирани по 
програмата, избягват да подронват
постигането на целите на програмата в 
областта на околната среда, климата или 
— ако има отношение — на чистата 
енергия, и, ако е възможно, насърчават 
екологосъобразни обществени поръчки.

а) проектите, финансирани по 
програмата, допринасят за постигането 
на целите в областта на околната среда, 
климата или съответните цели, 
свързани с чистата енергия, посочени в 
член 3, не подронват нито една от 
тези цели и насърчават 
екологосъобразни обществени поръчки.

Or. en

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Проектите осигуряват 
ефективен от гледна точка на 
разходите подход и са последователни 
в техническо и финансово отношение.

Or. en

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) Приоритет се дава на 
проектите с възможно най-голямо 
потенциално политическо 
въздействие за постигане на целите, 
определени в член 3.
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Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Приоритет се дава на проекти, 
които имат най-голям потенциал за 
възпроизвеждане и за внедряване в 
публичния или частния сектор или за 
мобилизиране на най-големите 
инвестиции или финансови ресурси 
(каталитичен потенциал).

в) Проектите, които имат най-
голям потенциал за възпроизвеждане и 
за внедряване в публичния или частния 
сектор или за мобилизиране на най-
големите инвестиции или финансови 
ресурси (каталитичен потенциал), 
получават бонус, когато се оценяват.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За действие, за което е 
предоставен принос по друга програма 
на Съюза, може да бъде предоставен и 
принос по програмата, при условие че 
приносът не обхваща едни и същи 
разходи. За всеки принос на програма на 
Съюза към действието се прилагат 
правилата на съответната програма. 
Кумулативното финансиране не може да 
превишава общия размер на 
допустимите разходи за действието, а 
подпомагането от различните програми 
на Съюза може да бъде изчислено на 
пропорционална основа в съответствие 
с документите, в които се определят 
условията за предоставяне на 
подпомагане.

1. За действие, за което е 
предоставен принос по друга програма 
на Съюза, може да бъде предоставен и 
принос по програмата, при условие че 
приносът не обхваща едни и същи 
разходи. За да отговарят на 
условията за финансово участие по 
линия на програмата, действията, 
които са финансирани по други 
програми на Съюза, не трябва да са 
подронвали целите в областта на 
околната среда или климата, 
определени в член 3. За всеки принос на 
програма на Съюза към действието се 
прилагат правилата на съответната 
програма. Кумулативното финансиране 
не може да превишава общия размер на 
допустимите разходи за действието, а 
подпомагането от различните програми 
на Съюза може да бъде изчислено на 
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пропорционална основа в съответствие 
с документите, в които се определят 
условията за предоставяне на 
подпомагане.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работна програма Многогодишна работна програма

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата се изпълнява чрез 
най-малко две многогодишни работни 
програми, посочени в член 110 от 
Финансовия регламент. В работните 
програми се определя, когато това е 
уместно, общата сума, запазена за 
операции за смесено финансиране.

1. Програмата се изпълнява чрез 
най-малко две многогодишни работни 
програми, посочени в член 110 от 
Финансовия регламент. На Комисията 
се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 21 за допълване 
на настоящия регламент чрез 
приемането на тези многогодишни 
работни програми.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква a а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) минималното и максималното 
ниво на процентите на 
съфинансиране, диференцирани в 
зависимост от подпрограмите, 
посочени в член 4;

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) максималната сума , 
предвидена за операции за смесено 
финансиране;

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ориентировъчни графици за 
поканите за представяне на 
предложения за периода, обхванат от 
многогодишната работна програма;

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква г б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) техническата методология за 
процедурата за подбор на проекти и 
елементите на критериите за 
оценка, както е посочено в член 13.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Първата многогодишна 
работна програма е за срок от четири 
години, а втората многогодишна 
работна програма е за срок от три 
години.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Комисията гарантира, че 
неизползваните средства от дадена 
покана за представяне на 
предложения се преразпределят 
между различните видове действия, 
посочени в член 10, параграф 2.

Or. en
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Комисията осигурява 
консултации със заинтересованите 
страни при разработването на 
многогодишните работни програми.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението на програмата.

2. Междинната оценка на 
Програмата се извършва, след като за 
изпълнението на Програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от три години след започване на 
изпълнението ѝ.

Тази оценка включва следното:

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) качествените и 
количествените аспекти на 
прилагането ѝ,

Or. en
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ефикасността на използването 
на ресурсите,

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) постигането на целите на 
всички мерки, когато е възможно, на 
равнище резултати и въздействия,

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) действителния или очаквания 
успех на проектите за мобилизиране 
на други фондове на Съюза, като се 
вземат предвид по-специално ползите 
от по-голямата съгласуваност с други 
финансови инструменти на Съюза,

Or. en
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) степента, до която са 
постигнати полезни взаимодействия 
между целите, и допълняемостта на 
програмата с други съответни 
програми на Съюза,

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) добавената стойност за Съюза 
и дългосрочното въздействие на 
програмата с цел вземане на решение 
за подновяване, изменение или 
прекратяване на мерките,

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 19 — параграф 2 — буква ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) степента , в която са 
участвали заинтересованите страни,

Or. en
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) количествен и качествен 
анализ на приноса на програмата към 
природозащитния статус на 
местообитанията и видовете, 
изброени в Директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО,

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В края на изпълнението на 
програмата, но не по-късно от четири 
години след края на периода, посочен в 
член 1, Комисията извършва 
окончателна оценка на програмата.

3. В края на изпълнението на 
програмата, но не по-късно от четири 
години след края на периода, посочен в 
член 1, Комисията извършва 
окончателна оценка на програмата, 
която се допълва от външен и 
независим доклад за последваща 
оценка, обхващаща прилагането на 
програмата и резултатите от нея.

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията представя 
заключенията от оценките и своите 
наблюдения на Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 

(Не се отнася до българския текст.)
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социален комитет и Комитета на 
регионите.

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността. За тази цел 
бенефициерите използват логото на 
програмата, представено в 
приложение IIa, за всички 
комуникационни дейности и това 
лого се поставя на информационни 
табла на стратегически места, 
видими за обществеността. Всички 
стоки за дълготрайна употреба, 
получени в рамките на програмата, 
носят логото на програмата, освен 
ако Комисията не е уточнила друго.

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обратните постъпления от 
финансовите инструменти, създадени с 

4. Обратните постъпления от 
финансовите инструменти, създадени с 
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Регламент (ЕС) № 1293/2013, могат да 
бъдат инвестирани във финансовите 
инструменти, създадени по [фонда 
InvestEU].

Регламент (ЕС) № 1293/2013, могат да 
бъдат преразпределени между 
действията по настоящата 
програма.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2.1 – тире 2 – подтире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Ефективно използване на 
ресурсите

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Опазването на околната среда не е пречка за икономическия растеж и заетостта. 
Напротив, спирането и обръщането на загубата на биологично разнообразие, 
декарбонизацията и преходът към кръгова икономика са жизненоважни за 
дългосрочното социално-икономическо благоденствие и конкурентоспособността в 
световен мащаб. Както многократно е посочено от институциите, ЕС следва да бъде 
световен лидер в областта на устойчивия икономически растеж и заетостта. Трябва обаче 
да се направи много повече.

Правилното прилагане на законодателството и политиката на ЕС в областта на околната 
среда и климата в съчетание с изискваното финансиране е необходимо за постигането на 
общите цели в областта на околната среда и климата и изпълнението на международните 
ангажименти на ЕС и на държавите членки. Основно искане от страна на Европейския 
парламент беше да се осигури достатъчно равнище на финансиране за многогодишната 
финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и по-голяма концентрация на бюджетни 
ресурси в области, които показват ясна европейска добавена стойност и стимулират 
устойчив икономически растеж. Средствата в бюджета на ЕС обаче са ограничени и 
държавите членки трябва също така да осигурят достатъчни национални ресурси за 
изпълнение на поставените от ЕС цели.

Като единствена програма, посветена специално на действията в областта на околната 
среда и климата, LIFE продължава да бъде ключов, ефективен и ефикасен финансов 
инструмент, допринасящ за постигането на целите на ЕС. Поради това е необходимо и 
основателно да се удвои финансовият пакет за програмата LIFE, както беше припомнено 
от Европейския парламент. Като се има предвид, че съществуват множество други 
средства за финансиране за смекчаване на изменението на климата и за адаптиране, е 
целесъобразно допълнителните средства да бъдат добавени пропорционално към 
портфейла за околната среда в рамките на пакета.

Като се има предвид размерът на предложения финансов пакет за програмата LIFE, не 
може да се очаква, че той ще бъде достатъчен за постигането на общите цели на ЕС в 
областта на околната среда и климата. За да се компенсира скромният бюджет, се очаква 
LIFE да улесни включването, по-специално в по-големите програми за финансиране на 
ЕС. Въпреки че подобряването на подхода за включване несъмнено ще донесе ползи, 
наложително е да се осигури в достатъчна степен прозрачност, мониторинг и оценка за 
програмите, за които се предвижда LIFE да бъде като катализатор по отношение на 
включването. За да се гарантира, че разходите ефективно постигат определените цели на 
LIFE, ще са необходими стриктно спазване и по-голяма съгласуваност между 
пораждащите полезни взаимодействия бюджетни програми и политическите области на 
ЕС.

Достойнства и качество

Бюджетирането въз основа на резултатите, както и акцентът върху качеството и 
достойнствата следва да бъдат опорните точки за всяко публично финансиране. 
Разпределяните на национален принцип средства се считат за неефективни и 
постепенното им премахване в настоящата програма LIFE представлява положително 
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развитие, което отговаря на изискванията на Парламента. Важно е да се отбележи, че 
акцентът върху достойнствата ще гарантира, че средствата на ЕС са насочени към 
генералните цели на ЕС, а не към променящи се национални приоритети. Повторната 
национализация на приоритетите и финансирането на LIFE не би намалила тежестта за 
данъкоплатците и потребителите, нито би довела до по-добри резултати, а вместо това 
би възпрепятствала ефикасността и ефективността на програмата.

Централизирането на ръководството и целевите насоки ще спомогнат за създаването на 
еднакви условия на конкуренция и ще повишат стандарта и общата добавена стойност 
на предложенията и проектите. Комисията предприе положителни стъпки с развитието 
на националните звена за контакт и мрежата. Важно е да се отбележи, че това не следва 
да води до занижаване на стандартите за критериите за оценка. За постигане на целите 
на LIFE е необходимо хоризонтално прилагане на ясно определени критерии.

Постигане на баланс между гъвкавост и отчетност

Комисията предприе съществени стъпки за осигуряване на сбитост на правния текст и 
рационализиране на процеса на вземане на решения. Макар и това да е похвално, то не 
трябва да води до правна несигурност или несигурност за текущите действия и 
действията по финансиране. Стратегическата гъвкавост и приспособимост ще позволят 
на LIFE да отговори на най-належащите приоритети. Акцентирането върху такива 
елементи в многогодишните работни програми е положителна стъпка; въпреки това 
яснотата и стабилността са от основно значение за ефикасното и ефективно 
функциониране на всяка бюджетна програма. Даването на зелена светлина поради 
съображения за ефективност не трябва да е в ущърб на постигането на целите на LIFE и 
на общите цели на ЕС. Поради това е целесъобразно многогодишните работни програми 
да се изпълняват чрез делегирани актове, като се гарантира участието на институциите 
и заинтересованите страни, както и демократичната отчетност.

В оценката на въздействието се посочва, че правното основание не засяга специфичните 
проценти на финансиране, като се вземат предвид променящите се изисквания и условия. 
Чрез определянето на минимални и максимални проценти на съфинансиране, които се 
различават в зависимост от подпрограмите и действията, на потенциалните кандидати и 
проекти се осигурява стабилност, като същевременно се дава възможност за гъвкавост и 
приспособимост, за да се разгледат индивидуалните изисквания и ситуации.

Околна среда

LIFE е важен фактор и катализатор за опазването на природата в ЕС, по-специално за 
прилагането на директивите за птиците и местообитанията и чрез управлението на 
„Натура 2000“. Биологичното разнообразие и здравите екосистеми са от основно 
значение за растежа, заетостта и икономиката. Приблизително 4,4 милиона работни 
места зависят пряко от здравите екосистеми в Европа и мрежата „Натура 2000“ 
допринася за 1,7 – 2,5% от БВП на ЕС чрез предоставяне на екосистемни услуги, като 
например съхранение на въглероден диоксид, пречистване на водите, опрашване и 
туризъм. Въпреки това целите на ЕС за биологично разнообразие за 2020 г. и целите за 
биологично разнообразие от Аичи няма да бъдат постигнати при настоящия темп на 
загуба на биологично разнообразие. За да увеличи усилията си, ЕС трябва да се ангажира 
с незабавни, значителни и допълнителни усилия за опазване на природата.
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В оценката на въздействието се посочва, че опазването на биологичното разнообразие и 
екосистемите ще бъдат по-добре осигурени чрез целенасочен подход, основан на 
финансиране на малки проекти, отколкото чрез по-голям и по-общ фонд за биологично 
разнообразие. Увеличеният пакет би повишил обхвата и въздействието на такива целеви 
проекти, като същевременно би допринесъл за интегриращ и катализиращ ефект. В тази 
връзка е важно да се гарантира прозрачност, отчетност и ефективност. Европейският 
парламент подчерта, че ЕС, и по-специално държавите членки, трябва да гарантират 
ясни, количествени, измерими цели с показатели за изпълнение, инструменти за 
проследяване, процедури по поемане на задължения и механизми за преглед и 
докладване.

Климат и преход към чиста енергия

Трябва да се осигурят съответните политики и финансови ресурси за целите на Съюза в 
областта на климата и енергетиката за 2030 г., за неговата дългосрочна стратегия до 
средата на века за декарбонизация и за ангажиментите му по Парижкото споразумение. 
В настоящата МФР ЕС не успя да изпълни всяка година целта си по отношение на 
разходите, свързани с климата. В допълнение към ползите за климата, преходът към 
чиста енергия ще създаде работни места, ще стимулира растежа и ще подобри 
енергийната сигурност. Европейският парламент подчерта, че увеличаването на 
разходите, свързани с климата, до най-малко 30% в МФР за периода 2021 – 2027 г. е 
следователно от съществено значение.

Целта на Парижкото споразумение относно декарбонизацията изисква бързо 
преминаване към чиста енергийна стратегия с ниско равнище емисии. Значителен дял от 
предложеното увеличение на LIFE е насочен към новата подпрограмата за преход към 
чиста енергия. Това може да се разглежда като естествено развитие поради 
специфичното функциониране на LIFE; важно е обаче да се подчертае, че разходите по 
програмата LIFE следва да се използват само за катализиране на разработването и 
внедряването на проекти в областта на енергията от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност.
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