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КРАТКА ОБОСНОВКА

Програмата LIFE е инструмент за финансиране на политиката на Съюза за опазване на 
околната среда и биологичното разнообразие и приспособяване към изменението на 
климата. Тя допринася за целта на Съюза да изразходва 25% от общите разходи за
цели, свързани с климата. Европейският парламент реши в своята резолюция на от 14 
март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно 
МФР след 2020 г., че тази цел следва да се увеличи до 30%.

По програмата се финансират проекти по подпрограмите „Опазване на природата и 
биологичното разнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“, „Смекчаване 
на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“ и 
„Преход към чиста енергия“. Целта на програмата е да допринесе за прехода към чиста, 
кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на 
климата икономика. Това се постига чрез насърчаване на иновативни техники в 
областта на политиката за околната среда и като цяло намиране на начини за 
подобряване на прилагането на политиката на Съюза в тази област.

В предложението на Комисията за програма LIFE за 2021—2027 г. са взети предвид 
редица опасения на комисията по регионално развитие. По-конкретно предложението:

– осигурява полезни взаимодействия между програмата LIFE и фондовете на 
политиката на сближаване;

– съдържа специфични правила за финансиране в най-отдалечените региони и в 
отвъдморските страни и територии, включително по схемата в областта на 
биологичното разнообразие и екосистемните услуги в отвъдморските територии 
на ЕС (BEST);

– дава възможност за разширяване на програмата към трети държави при 
определени условия;

– осигурява значително място за сътрудничество и разработване на най-добри 
практики.

Поради това докладчикът предлага одобряване на тази програма с известен брой 
изменения за:

– подчертаване на връзката между политиката на сближаване и програмата LIFE;

– отреждане на по-важна роля на регионалните и местните органи;

– подкрепа за проекти за изграждане на административен капацитет;

– подчертаване на значението на екологичното финансиране за най-отдалечените 
региони и отвъдморските страни и територии;

– прецизиране на условията за участие в програмата на трети държави, 
включително на бивши държави – членки на Съюза.



PE625.424v02-00 4/36 AD\1165920BG.docx

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

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

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 
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, защитата 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.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е поел 
ангажимент за разработването на 
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 

(4) Европейският съюз като цяло е 
поел ангажимент за разработването на 
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 
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устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж. В този дух 
програмата следва съществено да 
допринесе както за икономическото
развитие, така и за социалното 
сближаване.

устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж. Това ще 
спомогне и за създаването на „зелени“ 
работни места. В този дух програмата 
следва съществено да допринесе както 
за устойчивото икономическо
развитие, така и за социалното и 
териториалното сближаване.

Изменение 3

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, 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, 
включително на регионално и местно 
равнище, 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.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Европейският парламент, в 
своята резолюция от 6 юли 2017 г. 
относно насърчаването на 
сближаването и на развитието в най-
отдалечените региони на ЕС: 
прилагането на член 349 от ДФЕС 
(2016/2250(INI)), припомни 
специфичните потребности на най-
отдалечените региони по отношение 
на действията за околната среда и 
климата.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8)   Преходът към чиста енергия е 
съществен принос към смекчаването на 
изменението на климата, който има и 
съпътстващи ползи за околната среда. 
Действията за изграждане на капацитет 
в подкрепа на прехода към чиста 
енергия, финансирани до 2020 г. в 
рамките на „Хоризонт 2020“, следва да 
бъдат включени в Програмата, тъй като 
тяхната цел не е да финансират 
проекти за високи постижения и да 
създават иновации, а да улеснят 
внедряването на вече налични 
технологии, които да допринесат за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата. 
Включването на тези дейности за 
изграждане на капацитет в програмата 
осигурява богати възможности за 

(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 е да улеснят внедряването 
на вече налични технологии, които да 
допринесат за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
околната среда, като смекчат 
изменението на климата и 
постигнат целите на Съюза в 
областта на околната среда. 
Включването на тези дейности за 
изграждане на капацитет в програмата 
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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.  

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 други действащи 
програми и техните предшественици, 
в проектите по програма LIFE.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Оценките на въздействието на 
законодателството в областта на чистата 
енергия сочат, че за изпълнението на 
целите на Съюза в областта на 
енергетиката до 2030 г. ще бъдат 
необходими допълнителни инвестиции 
в размер на 177 млрд. евро годишно 
през периода 2021—2030 г. 
Най-големите празнини трябва да бъдат 
запълнени от инвестиции в 
декарбонизацията на сгради (енергийна 
ефективност и 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 се 
фокусира върху конкретния енергиен 
потенциал на регионите, 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 
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на фонда InvestEU.

Изменение 7

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 
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.

(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 
областта на околната среда, климата и 
прехода към чиста енергия. 
По-сложната в административно 
отношение процедура за подаване на 
заявления и оценка в новата програма 
LIFE следва в допълнение да бъде 
опростена, като се следва примерът 
на правилата и процедурите на 
„Хоризонт 2020“. Новата програма 
LIFE следва да включва успешните 
елементи на „Хоризонт 2020“ в 
своите бъдещи планове за изпълнение.
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 
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резултат от изпълнението на проекти по 
LIFE.

Изменение 8

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, 
възпроизвеждане и увеличаване на 
видимостта на нови подходи и най-
добри практики; подпомагане на 
разработването, съгласуваността, 
последователността, мониторинга и 
прегледа на политики; насърчаване на 
по-ефективна координация между 
националните, регионалните и 
местните органи; засилване на 
участието на всички заинтересовани
страни, особено по отношение на 
националните, регионалните и 
местните органи, НПО, 
изследователски центрове и 
предприятия; 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.



PE625.424v02-00 10/36 AD\1165920BG.docx

BG

_________________ _________________

21Съобщение 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).

21Съобщение 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).

Изменение 9

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 

(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. 
Опазването на биологичното 
разнообразие не е нещо, с което 
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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.

можем да се занимаем изолирано:
необходим е координиран подход на 
равнището на ЕС и на международно 
равнище. Съюзът следва да постави 
по-задълбочен акцент и ресурси за 
подобряване на събирането на 
биологични данни и за преобразуване 
на тези данни в резултати, които ще 
осигурят подобрен географски фокус 
върху действията за 
опазване. 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.

23Директива 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).

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

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

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

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

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

Изменение 10

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 

(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 и по-добра 
координация между 
правителствените и научните 
институции. Основните инструменти 
на Съюза за финансиране, включително
по-специално ЕСИ фондове, а именно
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 трябва още повече 
да подобри ефективността на това 
включване чрез стратегически проекти 
за опазване на природата, които са 
предназначени за устойчивост и 
опазване, както и 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. В много държави членки 
голяма част от екосистемите са 
влошени; възстановяването на 
екосистемите допринася за 
спирането на загубата на биологично 
разнообразие и за опазването на 
екосистемните услуги, които те 
предоставят. Следва да се обърне 
специално внимание на осигуряването 
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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.

на пространство за естествените 
процеси за възстановяване и 
поддържане на екосистемите и 
стимулиране на партньорства с други 
икономически сектори, като 
например управлението на горите и 
водите в развиващите се икономики, 
основани на природата.
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 се 
мобилизират подходящите средства, с 
полезно взаимодействие между 
различните инструменти за 
финансиране на Съюза за изпълнение 
на тези политики чрез постигане на 
баланс между опазването на 
природата и местните и 
регионалните потребности от 
развитие. Държавите членки и 
техните региони 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.

Изменение 11

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 

(15) Доброволната схема в областта 
на биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги в отвъдморските 
територии на ЕС (BEST) насърчава 
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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 гарантира, че
програмата ще може да продължи 
финансирането на безвъзмездни 
средства в малък размер за 
биологичното разнообразие в най-
отдалечените региони и отвъдморските 
страни и територии.

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. 
Следователно е необходимо тя да се 
направи устойчива, като се 
интегрира в програмата LIFE и се 
осигурят амбициозни финансови 
ресурси за нейния бюджет.
Програмата трябва да продължи 
финансирането на безвъзмездни 
средства в малък размер за 
биологичното разнообразие в най-
отдалечените региони и отвъдморските 
страни и територии, като по този 
начин осъществява отговорността 
на Съюза към тези райони, гарантира 
преследването на екологичните цели 
на Съюза и приноса за социалното и 
териториалното сближаване. Тази 
схема не замества друго финансиране 
за най-отдалечените региони по 
програмата LIFE.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16



AD\1165920BG.docx 15/36 PE625.424v02-00

BG

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 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, 
национални, регионални и местни 
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 
териториални 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, като по 
този начин се допринесе за 
опазването на морското биологично 
разнообразие.

Изменение 13

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 

(20) Подобряването на всички 
равнища 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 засилване 
на комуникацията и повишаване на 
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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.

осведомеността на обществеността, 
включващо национални, регионални и 
местни органи, ангажираност на 
потребителите и разширяване на 
участието на заинтересованите страни, в 
това число неправителствените 
организации, партньори в областта 
на научните изследвания и 
иновациите, и предприятия в 
консултации по свързани с темата 
политики и тяхно осъществяване.

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, 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,
изпробване на нови методи за 
адаптиране на съществуващите процеси 
и бизнес средата, както и включване на 
местни и регионални заинтересовани 
страни в изпълнението на целите в 
контекста на кръговата икономика. 
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, включително чрез 
медийни кампании.
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Изменение 15

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 
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.

(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), 
включително кохезионните фондове. 
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.

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 
климата. Очаква се действията по 
програмата да допринесат с 61 % от 
общия финансов пакет на Програмата за 

(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 30 % 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 
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цели, свързани с климата. Съответните 
действия ще бъдат определени по време 
на подготовката и изпълнението на 
програмата, и ще бъдат преразгледани в 
рамките на съответните прегледи и 
оценки.

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.

Изменение 17

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 региони 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) В съответствие с членове 174 и 
349 от ДФЕС при изпълнението на 
програмата трябва да се зачита
стратегията за най-отдалечените 
региони, които са изцяло част от 
Съюза, и изобщо да се откликва на
специфичните нужди, 
характеристики, ограничения и 
уязвимостта на регионите, които 
страдат от тежки и постоянни 
природни или демографски 
ограничения. Това изпълнение би 
могло също да допринесе за 
намаляване на неравенствата в 
равнището на развитие на 
различните региони и на дефицита на 
развитие на 
най-необлагодетелстваните региони, 
включително специфичните 
предизвикателства на прилагането 
на щадящи околната среда политики 
за принос за прехода към чиста, 
кръгова, енергийноефективна, 
нисковъглеродна и устойчива на 
климата икономика и за опазването 
на биологичното разнообразие там.
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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Изменение 18

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, 
регионалните и местните звена за 
контакт по програмата, да организира 
семинари и работни срещи, да 
публикува списъци с проекти, 
финансирани по програмата, или да 
предприеме други дейности, като 
например медийни кампании, с цел по-
добро 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, като по 
този начин се насърчава 
сътрудничеството и комуникацията. 
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. 
От съществено значение е тази 
комуникация и това сътрудничество 
да включват и регионални и местни 
органи и заинтересовани страни.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение следва да се 
избират в зависимост от възможностите 

(31) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение следва да се 
избират в зависимост от възможностите 
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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.

за осъществяване на конкретните цели 
на действията и за постигане на 
най-добрите резултати, като се вземат 
предвид по-специално разходите за 
проверките, административната тежест,
очакваният риск от неспазване и по-
ниското равнище на съфинансиране, в 
сравнение с други инструменти на 
пряко управление. 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.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В съответствие с член 94 от 
Решение 2013/755/ЕС на Съвета 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 
разнообразие.

(33) В съответствие с член 94 от 
Решение 2013/755/ЕС на Съвета органи, 
установени в отвъдморски страни и 
територии, към които Съюзът има 
отговорност, 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 
разнообразие.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 35
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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 
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.

(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 
предвижда изпълнението на програмите 
с решение съгласно посоченото 
споразумение. Трети държави, 
включително бивши държави –
членки на Съюза, 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. Когато е 
целесъобразно, следва също така да се 
предвиди възможност за сезиране на 
Съда на Европейския съюз.

Изменение 22

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.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
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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 предвиждат целите на 
програмата, бюджетът за периода 
2021—2027 г., формите на финансиране 
от Съюза и правилата за предоставяне 
на такова финансиране от 1 януари 
2021 г. до 31 декември 2027 г.

Изменение 24

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, като в държавите членки, 
на национално, регионално и местно 
равнище, 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;

Изменение 25

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 

(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 
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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;

членки, на национално, регионално и 
местно равнище, 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;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „стандартни проекти за 
действия“ означава проекти, различни 
от стратегическите интегрирани 
проекти, стратегически проекти за 
опазване на природата или проектите за 
техническа помощ, с които се 
преследват специфичните цели на 
програмата, посочени в член 3, 
параграф 2;

(4) „стандартни проекти за 
действия“ означава проекти, различни 
от стратегическите интегрирани 
проекти, стратегически проекти за 
опазване на природата или проектите за 
техническа помощ, като например 
проекти „от долу нагоре“ (свързани с 
водено от общностите местно 
развитие), с които се преследват 
специфичните цели на програмата, 
посочени в член 3, параграф 2;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) „проекти за изграждане на 
административен капацитет“ 
означава проекти, чрез които 
органите на държавите членки 
увеличават способността си да 
изпълняват функции, да решават 
проблеми и да постигат цели, както и 
да разбират и да се справят със 
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своето развитие в по-широк 
контекст и по устойчив начин.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Общата цел на програмата е да 
допринесе за преминаването към 
устойчива, чиста, кръгова, енергийно-
и ресурсноефективна, нисковъглеродна 
и устойчива на изменението на климата 
икономика, включително чрез прехода 
към чиста и възобновяема енергия, за 
опазването, защитата 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 и за преодоляване 
на изменението на климата.
Програмата също така подпомага по-
доброто управление в областта на 
околната среда и климата на всички 
равнища, включително по-активното 
ангажиране на местните и 
регионалните органи и организациите 
на гражданското общество.

Изменение 29

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 

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

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

Изменение 30

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, 
като същевременно се подобрява 
сътрудничеството и комуникацията, 
включително като се подобрява 
многостепенното управление чрез 
укрепване на капацитета на публичните 
и частните субекти и участието на 
гражданското общество, включително 
на регионално и местно равнище;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ускоряване на широкомащабното 
внедряване на успешни технически и 
свързани с политиката решения за 
прилагане на съответното 
законодателство и политика на Съюза 
чрез възпроизвеждането на резултати, 
включването на съответни цели в други 
политики и в практиките на 
обществения и частния сектор, 
мобилизирането на инвестиции и 
подобряването на достъпа до 
финансиране.

в) ускоряване на широкомащабното 
внедряване на успешни технически и 
свързани с политиката решения за 
прилагане на съответното 
законодателство и политика на Съюза 
чрез възпроизвеждането на резултати и 
най-добри практики, включването на 
съответни цели в други политики и в 
практиките на обществения и частния 
сектор, включително на регионално и 
местно равнище, мобилизирането на 
инвестиции и подобряването на достъпа 
до финансиране.
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Изменение 32

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;

Изменение 33

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 
6 442 000 000 EUR по цени за 2018 г.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.  Индикативното разпределение на 
сумата, посочена в параграф 1, е:  

2. Индикативното разпределение на 
сумата, посочена в параграф 1, е:

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

а) 4 122 880 000 EUR за областта на 
околната среда, от които

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

(1) 2 514 956 800 EUR за 
подпрограмата за опазване на природата 
и биологичното разнообразие и

(2) 1 350 000 000 EUR за 
подпрограмата за кръгова икономика и 
качество на живот;

(2) 1 607 923 200 EUR за 
подпрограмата за кръгова икономика и 
качество на живот;

б) 1 950 000 000 EUR за областта на 
околната среда, от които

б) 2 319 120 000 EUR за областта на 
околната среда, от които

(1) 950 000 000 EUR за 
подпрограмата за смекчаване на 

(1) 1 136 368 800 EUR за 
подпрограмата за управление,
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изменението на климата и 
приспособяването към това изменение и

смекчаване на изменението на климата 
и приспособяването към това изменение 
и

(2) 1 000 000 000 EUR за 
подпрограмата за прехода към чиста 
енергия.

(2) 1 182 751 200 EUR за 
подпрограмата за прехода към чиста 
енергия.

Изменение 35

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 медийни кампании като 
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.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) работа в мрежа и платформи за 
най-добри практики;

д) работа в мрежа и платформи или 
проекти за най-добри практики;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други трети държави — в 
съответствие с условията, определени в 
специално споразумение, обхващащо 
участието на третата държава в която и 
да програма на Съюза, при условие че 
споразумението

г) други трети държави, 
включително бивши държави —
членки на Съюза — в съответствие с 
условията, определени в специално 
споразумение, обхващащо участието на 
третата държава в която и да програма 
на Съюза, при условие че 
споразумението

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г) – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– гарантира правата на Съюза да 
осигурява добро финансово управление 
и да защитава своите финансови 
интереси.

– гарантира правата на Съюза да 
осигурява добро финансово управление 
и да защитава своите финансови 
интереси, като по целесъобразност 
предоставя възможност за сезиране 
на Съда на Европейския съюз.

Изменение 39

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 
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 

Програмата се изпълнява по начин, 
който да гарантира прозрачност и 
нейната съгласуваност с политиката 
на сближаване на Съюза, и 
по-конкретно с Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и „Хоризонт Европа“, 
Механизма за свързване на Европа и 
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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.

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. Засегнатите 
регионални и местни органи трябва 
да бъдат включени на всички 
съответни етапи от програмирането 
и изпълнението.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията следва да се стреми 
към балансирано годишно 
разпределение на финансирането на 
традиционните проекти между 
държавите членки.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Безвъзмездните средства по програмата 
се отпускат и управляват в съответствие 
с дял VIII от Финансовия регламент.

Безвъзмездните средства по програмата 
се отпускат и управляват в съответствие 
с дял VIII от Финансовия регламент, 
при максимално равнище на 
съфинансиране 85%.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) проекти за изграждане на 
административен капацитет;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) държава членка или отвъдморска 
страна или територия, свързана с нея;

(1) държава членка или отвъдморска 
страна или територия, включително 
най-отдалечени региони, свързани с 
нея;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Допустими са правни субекти, 
участващи в консорциуми от поне трима 
независими субекти, установени в 
различни държави членки или 
отвъдморски държави или територии, 
свързани с тези държави членки или с 
трети държави, асоциирани към 
програмата, или с други трети държави.

5. Допустими са правни субекти, 
участващи в консорциуми от поне трима 
независими субекти, установени в 
различни държави членки или 
отвъдморски държави или територии, 
включително най-отдалечени 
региони, свързани с тези държави 
членки или с трети държави, 
асоциирани към програмата, или с други 
трети държави.

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) проектите следва да спазват 
общия принцип за географски баланс;

Изменение 46
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Когато е уместно, се обръща 
специално внимание на проектите в 
географски райони със специфични 
нужди и уязвимост, като например 
райони със специфични 
предизвикателствата в областта на 
околната среда или природни 
ограничения, трансгранични райони или 
най-отдалечени региони.

е) Когато е уместно, се обръща 
специално внимание на проектите в 
географски райони със специфични 
нужди и уязвимост, като например 
райони със специфични 
предизвикателствата в областта на 
околната среда или природни 
ограничения, трансгранични райони, 
северни рядко населени райони или 
най-отдалечени региони.

Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) особено внимание се отделя на 
предоставянето на средства за 
изпълнението на проектите, 
осъществявани в най-отдалечените 
региони.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действия, получили 
сертификата „Печат за високи 
постижения“, или които отговарят 
на следните кумулативни, 
сравнителни условия:

заличава се

а) оценени са в рамките на покана за 
представяне на предложения по 
програмата;

б) отговарят на минималните 
изисквания за качество на 
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съответната покана за представяне 
на предложения;

в) възможно е те да не бъдат 
финансирани в рамките на 
посочената покана за представяне на 
предложения поради бюджетни 
ограничения,

могат да получават подпомагане от 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд+ или 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони в 
съответствие с член [67], параграф 5 
от Регламент (ЕС) XX [Регламент за 
общоприложимите разпоредби] и 
член [8] от Регламент (ЕС) XX 
[финансиране, управление и 
мониторинг на общата 
селскостопанска политика], при 
условие че тези действия са в 
съответствие с целите на 
съответната програма. Прилагат се 
правилата на фонда, предоставящ 
подпомагането.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всички заинтересовани 
страни, включително регионалните и 
местните органи, както и 
организациите на гражданското 
общество, участват по подходящ 
начин на всички етапи от 
програмирането и изпълнението на 
работните програми.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпределението на средствата в 
рамките на всяка подпрограма между 
отделните нужди от финансиране, 
посочени в нея, и между различните 
видове финансиране;

а) разпределението на средствата в 
рамките на всяка подпрограма между 
отделните нужди от финансиране,
посочени в нея, и между различните 
видове финансиране, както и 
минималните и максималните 
проценти на съфинансиране във всеки 
случай;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Получателите на средства от 
Съюза определят длъжностно лице за 
комуникацията („длъжностно лица 
за комуникация по проекта“) за всеки 
конкретен проект.
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