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Изменение 61
Julie Girling

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Подчертава, че посоченият в 
законодателното предложение 
финансов пакет е само индикативен 
за законодателния орган и че той не 
може да бъде определен, преди да бъде 
постигнато споразумение във връзка с 
предложението за регламент 
относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.; 
отбелязва обаче, че бюджетното 
ограничение следва да бъде приоритет 
и че следователно финансовият 
пакет следва да е съпоставим с 
бюджета, предвиден в регламента за 
LIFE+ 1;
__________________
1 Регламент (EО) № 614/2007, OВ L 
149, 9.6.2007 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 62
Romana Jordan

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Подчертава, че определеният в 
законодателното предложение 
финансов пакет е само индикативен 
за законодателния орган и че той не 
може да бъде определен, преди да бъде 
постигнато споразумение във връзка с 
регламента относно 
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Многогодишната финансова рамка;

Or. sl

Изменение 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент установява 
финансов пакет от 3 618 млн. EUR за 
цялата продължителност на програмата 
LIFE, която представлява основната 
референтна сума за бюджетния орган в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 17 от 
предложението на Комисията за 
междуинституционално споразумение 
от 29 юни 2011 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление.

(6) Настоящият регламент установява 
финансов пакет от 1 % от целия 
бюджет за цялата продължителност на 
програмата LIFE, която представлява 
основната референтна сума за 
бюджетния орган в рамките на 
годишната бюджетна процедура по 
смисъла на точка 17 от предложението 
на Комисията за 
междуинституционално споразумение 
от 29 юни 2011 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление.

Or. en

Обосновка

Увеличаването на дела на бюджета за LIFE в общия бюджет на ЕС е подходящо, 
като 1 % е все още скромна сума в сравнение с предизвикателствата. Предложеното 
увеличение е предвидено по-специално за увеличаване на съфинансирането от ЕС на 
управлението на обектите по „Натура 2000“.

Изменение 64
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент установява 
финансов пакет от 3 618 млн. EUR за 
цялата продължителност на програмата 
LIFE, която представлява основната 
референтна сума за бюджетния орган в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 17 от 
предложението на Комисията за 
междуинституционално споразумение 
от 29 юни 2011 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление.

(6) Настоящият регламент установява 
финансов пакет от 1 % от следващата 
многогодишна финансова рамка за 
цялата продължителност на програмата 
LIFE, която представлява основната 
референтна сума за бюджетния орган в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 17 от 
предложението на Комисията за 
междуинституционално споразумение 
от 29 юни 2011 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление.

Or. en

Изменение 65
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент установява 
финансов пакет от 3 618 млн. EUR за 
цялата продължителност на програмата 
LIFE, която представлява основната 
референтна сума за бюджетния орган в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 17 от 
предложението на Комисията за 
междуинституционално споразумение 
от 29 юни 2011 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление.

(6) Финансовият пакет за 
програмата LIFE следва да 
съответства на най-малко 1 % от 
общия бюджет на Съюза. По този 
начин настоящият регламент 
установява финансов пакет възлизащ на 
1 % от Многогодишна финансова 
рамка за 2014-2020, т.e. [...] EUR, за 
цялата продължителност на програмата 
LIFE, която представлява основната 
референтна сума за бюджетния орган в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура по смисъла на точка 17 от 
предложението на Комисията за 
междуинституционално споразумение 
от 29 юни 2011 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
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сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление.

Or. pt

Изменение 66
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Предвид посланието от остров 
Реюнион от юли 2008 г.и в 
съответствие със заключенията на 
Съвета, приети на 10 декември 
2011 г., с които Комисията и 
държавите членки се насърчават да 
прилагат съвместен подход за 
опазване на природата в целия Съюз, 
включително в най-отдалечените 
региони и отвъдморските страни и 
територии на държавите членки, 
както и съобщението на Комисията, 
озаглавено „Нашата застраховка 
живот, нашият природен капитал: 
стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г.“, в което 
Комисията се ангажира да разшири и 
стимулира инициативата BEST за 
биологично разнообразие и услуги от 
екосистемите в европейските 
отвъдморски територии, 
отвъдморските страни и територии, 
следва да могат да участват в 
програми на Съюза, при условията, 
определени в решението за 
асоцииране на отвъдморските страни 
и територии.

Or. fr
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Изменение 67
Julie Girling, Charles Tannock

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) По силата на член 58 от Решение 
2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 
2001 г. за асоцииране на 
отвъдморските страни и територии 
към Европейската общност¹, 
отвъдморските страни и територии 
следва да могат да участват в 
Програмата LIFE.
_____________
¹ ОВ L 314, 30.11.2001 г. стр. 1.

Or. en

Изменение 68
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съобщението от Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Пътна карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа“ (наричано по-
долу „пътна карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа“) 
установи основните етапи и действията, 
които са необходими за очертаване пътя 
на Съюза към по-ефикасно използване 
на ресурсите и устойчив растеж.
Следователно приоритетната област
„околна среда и ресурсна ефективност“ 
следва да подкрепи ефективното 
изпълнение на политиката на Съюза в 

(12) Съобщението от Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите
„Пътна карта за ефективно използване 
на ресурсите в Европа“ (наричано по-
долу „пътна карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа“) 
установи основните етапи и действията, 
които биха могли да помогнат за 
очертаване пътя на Съюза към по-
ефикасно използване на ресурсите и 
устойчив растеж. Следователно 
приоритетната област „околна среда и 
ресурсна ефективност“ следва да 
подкрепи ефективното изпълнение на 



PE492.686v01-00 8/89 AM\906961BG.doc

BG

областта на околната среда от 
обществения и частния сектор, по-
специално в секторите на околната 
среда, обхванати от пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа, като се улесняват 
разработването и споделянето на нови 
решения и най-добри практики. Следва 
обаче да се изключат дейностите, 
свързани с екоиновации, които се 
припокриват с „Хоризонт 2020“.

политиката на Съюза в областта на 
околната среда от обществения и 
частния сектор, по-специално в 
секторите на околната среда, обхванати 
от пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа, като 
се улесняват разработването и 
споделянето на нови решения и най-
добри практики. Следва обаче да се 
изключат дейностите, свързани с 
екоиновации, които се припокриват с
„Хоризонт 2020“.

Or. de

Изменение 69
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Приоритетната област „смекчаване 
на изменението на климата“ следва да 
допринася за разработването и 
изпълнението на политиката и 
законодателството на Съюза по 
отношение на климата, по-специално по 
отношение на мониторинга и 
докладването на емисиите на парникови 
газове, политиките, свързани със 
земеползването, промяната на 
земеползването и горското стопанство, 
системата за търговия с емисии, 
усилията на държавите членки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, улавянето и съхранението на 
въглерод, възобновяемата енергия, 
енергийната ефективност, транспорта и 
горивата, защитата на озоновия слой и 
флуорираните газове.

(16) Приоритетната област „смекчаване 
на изменението на климата“ следва да 
допринася за разработването и 
изпълнението на политиката и 
законодателството на Съюза по 
отношение на климата, по-специално
чрез подкрепа, когато е възможно, на
синергиите с други цели за околната 
среда, като биологичното 
разнообразие, в областите на
мониторинга и докладването на 
емисиите на парникови газове, 
политиките, свързани със 
земеползването, промяната на 
земеползването и горското стопанство, 
системата за търговия с емисии, 
усилията на държавите членки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, улавянето и съхранението на 
въглерод, възобновяемата енергия, 
енергийната ефективност, транспорта и 
горивата, защитата на озоновия слой и 
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флуорираните газове.

Or. en

Изменение 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Първите последици от изменението 
на климата вече може да се видят в 
Европа и в световен мащаб, като 
екстремни климатични условия, водещи 
до наводнения и суши, както и 
покачващите се температури и морското 
равнище. Следователно приоритетната 
област „адаптиране към изменението на 
климата“ следва да допринесе за 
адаптиране на населението, 
икономическите сектори и регионите 
към посочените въздействия, за да се 
гарантира по-високата устойчивост на
Съюза посредством специфичните 
мерки и стратегии за адаптиране.
Действия в тази област следва да бъдат 
допълващи към действията, отговарящи 
на условията за финансиране по 
финансовия инструмент за гражданска 
защита.

(17) Първите последици от изменението 
на климата вече може да се видят в 
Европа и в световен мащаб, като 
екстремни климатични условия, водещи 
до наводнения и суши, както и 
покачващите се температури и морското 
равнище. Следователно приоритетната 
област „адаптиране към изменението на 
климата“ следва да допринесе за 
адаптиране на населението, 
икономическите сектори и регионите 
към посочените въздействия, за да се 
гарантира по-високата устойчивост на
околната среда посредством 
специфичните мерки и стратегии за 
адаптиране. Действия в тази област 
следва да бъдат допълващи към 
действията, отговарящи на условията за 
финансиране по финансовия 
инструмент за гражданска защита и да 
се фокусират главно върху основаващи 
се на екосистемите подходи, 
подкрепящи ефективни от гледна 
точка на разходите взаимни ползи с 
други цели в областта на околната 
среда.

Or. en

Изменение 71
Julie Girling
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Първите последици от изменението 
на климата вече може да се видят в 
Европа и в световен мащаб, като 
екстремни климатични условия, водещи 
до наводнения и суши, както и 
покачващите се температури и морското 
равнище. Следователно приоритетната 
област „адаптиране към изменението на 
климата“ следва да допринесе за 
адаптиране на населението, 
икономическите сектори и регионите 
към посочените въздействия, за да се 
гарантира по-високата устойчивост на 
Съюза посредством специфичните 
мерки и стратегии за адаптиране.
Действия в тази област следва да бъдат 
допълващи към действията, отговарящи 
на условията за финансиране по 
финансовия инструмент за гражданска 
защита.

(17) Първите последици от изменението 
на климата вече може да се видят в 
Европа и в световен мащаб, като 
екстремни климатични условия, водещи 
до наводнения и суши, както и 
покачващите се температури и морското 
равнище. Следователно приоритетната 
област „адаптиране към изменението на 
климата“ следва да допринесе за 
адаптиране на населението, 
икономическите сектори и регионите 
към посочените въздействия, за да се 
гарантира по-високата устойчивост на 
Съюза посредством специфичните 
мерки и стратегии за адаптиране.
Действия в тази област следва да бъдат 
допълващи към действията, отговарящи 
на условията за финансиране по 
финансовия инструмент за гражданска 
защита и да подпомагат, когато е 
възможно, ефективното от гледна 
точка на разходите използване на 
фондовете чрез създаване на 
съпътстващи ползи с останалите 
цели в областта на околната среда.

Or. en

Изменение 72
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Пълното прилагане на 
законодателството и политиката в 
областта на околната среда и климата е 
неразривно свързано с постигането на 
по-добро управление, подобряване на 

(18) Пълното прилагане на 
законодателството и политиката в 
областта на околната среда и климата е 
неразривно свързано с постигането на 
по-добро управление, подобряване на 
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участието на заинтересованите лица и 
разпространението на информация. 
Следователно приоритетните области 
„управление и информация“ и по двете 
подпрограми следва да подкрепят 
разработването на платформи и 
споделянето на най-добри практики с 
оглед на по-доброто спазване и 
прилагане на законодателството и 
генерирането на подкрепа от 
обществеността и заинтересованите 
страни към усилията на Съюза за 
формиране на политиката в областта на 
околната среда и климата. По-специално 
следва да се подкрепят подобрения в 
разпространението на базата знания, 
повишаването на осведомеността, 
участието на обществеността, достъпа 
до информация и достъпа до правосъдие 
по въпроси от областта на околната 
среда.

участието на заинтересованите лица и 
разпространението на информация. 
Следователно приоритетните области 
„управление и информация“ и по двете 
подпрограми следва да подкрепят 
разработването на платформи и 
споделянето на най-добри практики с 
оглед на по-доброто спазване и 
прилагане на законодателството и 
генерирането на подкрепа от 
обществеността и заинтересованите 
страни към усилията на Съюза за 
формиране на политиката в областта на 
околната среда и климата. По-специално 
следва да се подкрепят подобрения в 
разпространението на базата знания и 
на най-добри практики, повишаването 
на осведомеността, участието на 
обществеността, достъпа до 
информация и достъпа до правосъдие по 
въпроси от областта на околната среда.

Or. en

Изменение 73
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел да се подобри прилагането на 
политиката в областта на околната среда 
и климата и да се засили интеграцията 
на целите по отношение на околната 
среда и климата в други политики, 
програмата LIFE следва да насърчава 
проекти, които подпомагат интегрирани 
подходи към изпълнението на 
законодателството и политиката в 
областта на околната среда и климата. 
Посочените проекти по подпрограмата 
за околната среда следва да акцентират 
главно върху прилагането на 
Стратегията на ЕС за биологичното 

(21) С цел да се подобри прилагането на 
политиката в областта на околната среда 
и климата и да се засили интеграцията 
на целите по отношение на околната 
среда и климата в други политики, 
програмата LIFE следва да насърчава 
проекти, които подпомагат интегрирани 
подходи към изпълнението на 
законодателството и политиката в 
областта на околната среда и климата. 
Посочените проекти по подпрограмата 
за околната среда следва да акцентират 
главно върху прилагането на 
Стратегията на ЕС за биологичното 
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разнообразие до 2020 г., като особено 
внимание се отделя на ефективното 
управление и консолидирането на 
мрежата „ Натура 2000 “, изградена въз 
основа на Директива 92/43/EИО на 
Съвета, чрез прилагане на рамките на 
приоритетни действия, предвидени в 
член 8 от същата директива, 
прилагането на Директива 2000/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 г. за установяване 
на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите и 
също върху прилагането на 
законодателството по отношение на 
отпадъците и въздуха. Посочените 
проекти акцентират върху набелязаните 
теми, но същевременно ще 
представляват многоцелеви механизъм 
за изпълнение (например насочени към 
екологични ползи и изграждане на 
капацитет), като по този начин дават 
възможност за постигане на резултати в 
други области на политиките, по-
специално по отношение на 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
за създаване на рамка за действие на 
Общността в областта на политиката за 
морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия). Проекти от 
посочения вид може да бъдат планирани 
и в други екологични области. В 
рамките на подпрограмата за действия 
по климата такива проекти следва да се 
отнасят по-специално до стратегии и 
планове за действие за смекчаване на 
изменението на климата и за адаптиране 
към него. Този тип проекти следва да 
подпомагат само поредица от конкретни 
дейности и мерки, докато други 
дейности, които допълват включените в 
проекта, ще трябва да бъдат осигурени 
от други програми за финансиране от 
страна на Съюза, както и от фондове от 
националния, регионалния и частния 
сектор. Финансирането по линия на 
програмата LIFE следва да използва 

разнообразие до 2020 г., като особено 
внимание се отделя на ефективното 
управление и консолидирането на 
мрежата „ Натура 2000 “, изградена въз 
основа на Директива 92/43/EИО на 
Съвета, чрез прилагане на рамките на 
приоритетни действия, предвидени в 
член 8 от същата директива, 
прилагането на Директива 2000/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 г. за установяване 
на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите и 
също върху прилагането на 
законодателството по отношение на 
отпадъците и въздуха. Посочените 
проекти акцентират върху набелязаните 
теми, но същевременно ще 
представляват многоцелеви механизъм 
за изпълнение (например насочени към 
екологични ползи и изграждане на 
капацитет), като по този начин дават 
възможност за постигане на резултати в 
други области на политиките, по-
специално по отношение на 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
за създаване на рамка за действие на 
Общността в областта на политиката за 
морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия). Проекти от 
посочения вид може да бъдат планирани 
и в други екологични области. В 
рамките на подпрограмата за действия 
по климата такива проекти следва да се 
отнасят по-специално до стратегии и 
планове за действие за смекчаване на 
изменението на климата и за адаптиране 
към него. Този тип проекти следва да 
подпомагат само поредица от конкретни 
дейности и мерки, докато други 
дейности, които допълват включените в 
проекта, ще трябва да бъдат осигурени 
от други програми за финансиране от 
страна на Съюза, както и от фондове от 
националния, регионалния и частния 
сектор. Финансирането по линия на 
програмата LIFE следва да използва 
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синергиите и да гарантира 
съгласуваност между различните 
източници на финансиране на Съюза, 
като предоставя стратегически акцент 
върху околната среда и климата.

синергиите и да гарантира 
съгласуваност между различните 
източници на финансиране на Съюза, 
като предоставя стратегически акцент 
върху околната среда и климата.
Интегрираните проекти следва да 
улеснят прилагането на 
„интегрирания подход“ към 
финансирането на екологични 
проекти чрез увеличаване на 
капацитета за усвояване на други 
фондове за свързани с околната среда 
и климата разходи. Предвид 
новостта и липсата на широк опит 
по отношение на подхода, свързан с 
прилагането на интегрирани 
проекти, заинтересованите страни 
следва при необходимост да бъдат 
подкрепяни чрез увеличаване на 
размера на съфинансиране до 75 % и 
техническа помощ в 
подготвителната фаза. В допълнение, 
фазата на кандидатстване следва да 
бъде опростена чрез двустепенна 
система за подбор. Следва да се 
насърчава обменът във връзка с 
успешните интегрирани подходи, с 
участието на всички съответни 
сектори на администрацията и 
заинтересованите страни. Въз основа 
на опита през първите програмни 
години следва да се анализират 
факторите, които определят 
гладкото функциониране и успеха на 
интегрираните проекти. Въз основа 
на този анализ и в зависимост от 
наличното финансиране, към обхвата 
на интегрираните проекти биха 
могли да бъдат добавени нови 
области.

Or. en

Изменение 74
Julie Girling
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Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Интегрираните проекти следва 
да служат като модел, насочен към 
подпомагане на държавите членки за 
ефективно използване на фондовете и 
установяване на конструктивно и 
постоянно сътрудничество между 
различните сектори на 
администрацията с цел справяне с 
основните предизвикателства на 
изпълнението. Предвид факта, че 
тези предизвикателства 
съществуват в целия Съюз, опитът 
по отношение на новия вид проекти 
трябва да бъде възможно най-широк. 
Комисията следва да насърчи всяка 
държава членка да предаде най-малко 
три интегрирани проекта в различни 
области по време на програмния 
период.

Or. en

Изменение 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Поради своята същност 
проектите по програма LIFE, 
включително подкрепящите 
интегрирани подходи, като нов вид 
проекти, насочени към прилагането 
на законодателството и политиката 
на Съюза в областта на околната 
среда и климата, изискват действие 
навсякъде в Съюза и във всички целеви 
сектори. Това налага въвеждане на 
разпределителен елемент в процеса 
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на подбор за улесняване на 
постигането на географско 
равновесие.

Or. en

Изменение 76
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С оглед изпълнението на своята 
роля по иницииране на разработване и 
прилагане на политиката в областта на 
околната среда и климата, Комисията 
следва да използва ресурси по програма 
LIFE, за да подпомага инициирането, 
изпълнението и целенасоченото 
интегриране на политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда и климата, 
включително придобиването на услуги 
и стоки. Отпуснатите финансови 
ресурси за комуникационни дейности 
следва според настоящия регламент 
да обхващат и институционалната 
комуникация по политическите 
приоритети на Съюза.

(23) С оглед изпълнението на своята 
роля по иницииране на разработване и 
прилагане на политиката в областта на 
околната среда и климата, Комисията 
следва да използва ресурси по програма 
LIFE, за да подпомага инициирането, 
изпълнението и целенасоченото 
интегриране на политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда и климата, 
включително придобиването на услуги 
и стоки.

Or. en

Изменение 77
Linda McAvan

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С оглед изпълнението на своята 
роля по иницииране на разработване и 

(23) С оглед изпълнението на своята 
роля по иницииране на разработване и 
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прилагане на политиката в областта на 
околната среда и климата, Комисията 
следва да използва ресурси по програма 
LIFE, за да подпомага инициирането, 
изпълнението и целенасоченото 
интегриране на политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда и климата, 
включително придобиването на услуги 
и стоки. Отпуснатите финансови 
ресурси за комуникационни дейности 
следва според настоящия регламент да 
обхващат и институционалната 
комуникация по политическите 
приоритети на Съюза.

прилагане на политиката в областта на 
околната среда и климата, Комисията 
следва да използва ресурси по програма 
LIFE, за да подпомага инициирането, 
изпълнението и целенасоченото 
интегриране на политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда и климата, 
включително придобиването на услуги 
и стоки. Следва да се предприемат
мерки за насърчаване на участието на 
МСП в тези търгове. Отпуснатите 
финансови ресурси за комуникационни 
дейности следва според настоящия 
регламент да обхващат и 
институционалната комуникация по 
политическите приоритети на Съюза.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да адаптира процедурите за обществени поръчки, за да ги направи 
по-благоприятни за МСП, напр. във връзка с предварителното финансиране.

Изменение 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С оглед изпълнението на своята 
роля по иницииране на разработване и 
прилагане на политиката в областта на 
околната среда и климата, Комисията 
следва да използва ресурси по програма 
LIFE, за да подпомага инициирането, 
изпълнението и целенасоченото 
интегриране на политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда и климата, 
включително придобиването на услуги 
и стоки. Отпуснатите финансови 
ресурси за комуникационни дейности 

(23) С оглед изпълнението на своята 
роля по иницииране на разработване и 
прилагане на политиката в областта на 
околната среда и климата, Комисията 
следва да използва ресурси по програма 
LIFE, за да подпомага инициирането, 
изпълнението и целенасоченото 
интегриране на политиката и
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда и климата, 
включително придобиването на услуги 
и стоки. Отпуснатите финансови 
ресурси за комуникационни дейности 
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следва според настоящия регламент да 
обхващат и институционалната 
комуникация по политическите 
приоритети на Съюза.

следва според настоящия регламент да 
обхващат и институционалната 
комуникация по политическите 
приоритети на Съюза. Освен това 
програмата LIFE следва да допринася 
за осъществяването на дейност 3в) по 
Цел 1 на Стратегията за 
биологичното разнообразие на ЕС, 
според която Комисията и 
държавите членки ще улеснят 
прилагането на директивите за 
природната среда чрез осигуряването 
на специфични програми за обучение 
на съдии и прокурори относно 
„Натура 2000“ и чрез развиването на 
по-добър капацитет за насърчаване 
на спазването на изискванията.

Or. en

Обосновка

В отговор на препоръките в доклада на Европейския парламент относно 
Стратегията за биологичното разнообразие на ЕС.

Изменение 79
Romana Jordan

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Опитът от инструменти в миналото 
показа нуждата от планиране на 
многогодишна база и от акцентиране на 
усилията върху конкретни политически 
приоритети и сфери на действие в 
областта на околната среда и климата. 
Такива многогодишни работни 
програми следва да бъдат гъвкави, за да 
се постигнат целите на програмата 
LIFE, като същевременно осигуряват 
нужното постоянство на приоритетни 
области за потенциалните заявители, за 
да планират, изготвят и представят 

(25) Опитът от инструменти в миналото 
показа нуждата от планиране на 
многогодишна база и от акцентиране на 
усилията върху конкретни политически 
приоритети и сфери на действие в 
областта на околната среда и климата. 
Такива многогодишни работни 
програми следва да бъдат гъвкави, за да 
се постигнат целите на програмата 
LIFE, като същевременно осигуряват 
нужното постоянство на приоритетни 
области за потенциалните заявители, за 
да планират, изготвят и представят 
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предложенията. С оглед на това тези 
многогодишни работни програми следва 
да бъдат валидни за период от най-
малко две години с възможност да се 
добавят приоритети.

предложенията. С оглед на това тези 
многогодишни работни програми следва 
да бъдат валидни за период от най-
малко три години с възможност да се 
добавят приоритети.

Or. en

Изменение 80
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, а финансирането следва да бъде 
насочено към по-конкретни 
категории разходи. Размерът на 
съфинансирането следва да бъде като 
общо правило 70 %, а в конкретни 
случаи 80 %, с цел да се поддържа 
ефективното ниво на подпомагане, 
осигурено от програма LIFE и да се 
компенсират недопустими разходи.

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми. ДДС и разходите на постоянен 
персонал следва да бъдат допустими 
разходи. Размерът на съфинансирането 
следва да бъде като общо правило 70 %, 
а в конкретни случаи 80 %, с цел да се 
поддържа ефективното ниво на 
подпомагане, осигурено от програма 
LIFE и да се компенсират недопустими 
разходи, и 75 % за област „природа и 
биологично разнообразие“, когато 
става въпрос за приоритетни 
местообитания и видове, посочени в 
Директива 92/43/EИО или за видове 
птици, включени в Директива 
2009/147/EИО, както и за видове и 
местообитанията, посочени в 
Директива 92/43/EИО, при които е 
установено неблагоприятно 
природозащитно състояние при 
последната оценка.

Or. en
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Изменение 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, а финансирането следва да бъде 
насочено към по-конкретни 
категории разходи. Размерът на 
съфинансирането следва да бъде като 
общо правило 70 %, а в конкретни 
случаи 80 %, с цел да се поддържа 
ефективното ниво на подпомагане, 
осигурено от програма LIFE и да се 
компенсират недопустими разходи.

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, без да се компрометира 
допустимостта на ДДС и на 
разходите за постоянен персонал 
съгласно Финансовия регламент.
Размерът на съфинансирането следва да 
бъде като общо правило 65 %, а в 
конкретни случаи 75% - 80% с цел да се 
поддържа ефективното ниво на 
подпомагане, осигурено от програма 
LIFE.

Or. en

Изменение 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, а финансирането следва да бъде 
насочено към по-конкретни 
категории разходи. Размерът на 
съфинансирането следва да бъде като 
общо правило 70 %, а в конкретни 

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, без да се компрометира 
допустимостта на ДДС и на 
разходите за постоянен персонал.
Размерът на съфинансирането следва да 
бъде като общо правило 70 %, а в 
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случаи 80 %, с цел да се поддържа 
ефективното ниво на подпомагане, 
осигурено от програма LIFE и да се 
компенсират недопустими разходи.

конкретни случаи 80 %, с цел да се 
поддържа ефективното ниво на 
подпомагане, осигурено от програма 
LIFE и да се компенсират недопустими 
разходи.

Or. en

Изменение 83
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, а финансирането следва да бъде 
насочено към по-конкретни категории 
разходи. Размерът на съфинансирането 
следва да бъде като общо правило 70 %, 
а в конкретни случаи 80 %, с цел да се 
поддържа ефективното ниво на 
подпомагане, осигурено от програма 
LIFE и да се компенсират недопустими 
разходи.

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, без да се компрометира 
допустимостта на ДДС и на 
разходите за постоянен персонал, а 
финансирането следва да бъде насочено 
към по-конкретни категории разходи. 
Размерът на съфинансирането следва да 
бъде като общо правило 70 %, а в 
конкретни случаи 80 %, с цел да се 
поддържа ефективното ниво на 
подпомагане, осигурено от програма 
LIFE и да се компенсират недопустими 
разходи.

Or. en

Изменение 84
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, а финансирането следва да бъде 
насочено към по-конкретни категории 
разходи. Размерът на съфинансирането 
следва да бъде като общо правило 70 %, 
а в конкретни случаи 80 %, с цел да се 
поддържа ефективното ниво на 
подпомагане, осигурено от програма 
LIFE и да се компенсират недопустими 
разходи.

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, а финансирането следва да бъде 
насочено към по-конкретни категории 
разходи. Размерът на съфинансирането 
следва да бъде като общо правило 70 %, 
а в конкретни случаи 90 %, с цел да се 
поддържа ефективното ниво на 
подпомагане, осигурено от програма 
LIFE и да се компенсират недопустими 
разходи.

Or. en

Изменение 85
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се осигури възможно най-
доброто използване на средствата на 
Съюза и за да се гарантира 
европейската добавена стойност, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощие да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които се отнасят до критериите за 
допустимост за подбор на проекти, 
критериите за прилагането на 
географски баланс към 
„интегрираните проекти “ и
показателите за изпълнение, приложими 
към специфични тематични приоритети.
От особено значение е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 

(30) С цел да се осигури възможно най-
добрата оценка на използването на 
средствата на Съюза, на Комисията 
следва да бъде делегирано правомощие 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които се отнасят до показателите за 
изпълнение, приложими към 
специфични тематични приоритети. От 
особено значение е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително и на ниво експерти. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
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време на подготвителната работа, 
включително и на ниво експерти. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и надлежно предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

и надлежно предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en

Изменение 86
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „проекти с най-добра практика“ 
означава проекти, които прилагат 
подходящи, рентабилни и съвременни
техники, методи и подходи, като се 
взема предвид специфичният контекст 
на проекта;

в) „проекти с най-добра практика“ 
означава проекти, които прилагат 
подходящи, техники, методи и подходи, 
като се взема предвид специфичният 
контекст на проекта;

Or. pt

Изменение 87
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „интегрирани проекти“ означава 
проекти, които по устойчив начин 
изпълняват в голям териториален 
мащаб, по-специално в регионален, 
многорегионален или национален
мащаб, стратегии или планове за 
действие в областта на околната среда 
или климата, изисквани от 

г) „интегрирани проекти“ означава 
проекти, които по устойчив начин, и в 
съответствие със 
законодателството и политиката на 
Съюза в областта на околната среда 
и климата, преди всичко в областта 
на природата, водите, отпадъците, 
въздуха и смекчаването на 
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специфичното законодателство на 
Съюза в посочената област, 
произлизащи от други актове на Съюза 
или разработени от органите на 
държавите членки;

изменението на климата и 
адаптиране към него, изпълняват в 
голям териториален мащаб, по-
специално в регионален, 
многорегионален, национален или
транснационален мащаб, стратегии 
или планове за действие в областта на 
околната среда или климата, изисквани 
от специфичното законодателство на 
Съюза в посочената област, 
произлизащи от други актове на Съюза 
или разработени от органите на 
държавите членки; интегрираните 
проекти целят насърчаване на 
координирането със и 
мобилизирането на други съответни 
източници на финансиране на Съюза;

Or. en

Изменение 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „интегрирани проекти“ означава 
проекти, които по устойчив начин 
изпълняват в голям териториален 
мащаб, по-специално в регионален, 
многорегионален или национален 
мащаб, стратегии или планове за 
действие в областта на околната среда 
или климата, изисквани от 
специфичното законодателство на 
Съюза в посочената област, 
произлизащи от други актове на Съюза 
или разработени от органите на 
държавите членки;

г) „интегрирани проекти“ означава 
проекти, които по устойчив начин 
изпълняват в голям териториален 
мащаб, по-специално в регионален, 
многорегионален или национален 
мащаб, стратегии или планове за 
действие в областта на околната среда 
или климата, преди всичко в една или 
повече области, свързани с защитата 
на природата, водите, отпадъците, 
въздуха и смекчаването на 
изменението на климата и 
адаптиране към него, изисквани от 
специфичното законодателство на 
Съюза в посочената област, 
произлизащи от други актове на Съюза 
или разработени от органите на 
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държавите членки;

Or. en

Изменение 89
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да подкрепя управлението на 
области, които са част от мрежата 
„Натура 2000“ и запазване на 
природните богатства, част от тази 
мрежа, и по-специално видове и 
местообитания, разглеждани като 
приоритетни в законодателството 
на Съюза;

Or. pt

Изменение 90
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По този начин програмата LIFE 
допринася за устойчивото развитие и 
постигането на целите и задачите на 
стратегията „Европа 2020“.

По този начин програмата LIFE 
допринася за устойчивото развитие и 
постигането на целите и задачите на 
стратегията „Европа 2020“ и на 
Енергийната пътна карта за периода 
до 2050 г.

Or. en

Изменение 91
Romana Jordan
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобрения в областта на околната 
среда и климата — по отношение на 
целта по параграф 1 буква а).
Подобренията на околната среда по 
отношение на целта за спиране на 
загубата и възстановяване на 
биологичното разнообразие се измерват 
чрез процента възстановени или 
доведени до подходящо управление 
райони в мрежата „Натура 2000“, чрез 
площта, на която са възстановени 
екосистемни услуги, и чрез броя и вида 
на целевите местообитания и видовете с 
подобрено природозащитно състояние;

а) подобрения в областта на околната 
среда и климата — по отношение на 
целта по параграф 1 буква а).
Подобренията на околната среда по 
отношение на целта за спиране на 
загубата и възстановяване на 
биологичното разнообразие се измерват 
чрез процента възстановени или 
доведени до подходящо управление 
райони в мрежата „Натура 2000“, чрез 
площта, на която са възстановени или 
установени повторно екосистемни 
услуги, и чрез броя и вида на целевите 
местообитания и видовете с подобрено 
природозащитно състояние;

Or. sl

Изменение 92
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) двугодишна оценка на 
икономическите ползи, постигнати 
чрез средствата, отпуснати по
програмата LIFE, като се отчитат 
поддържането или подобряването на 
екосистемните услуги и други 
икономически странични ползи от 
програмата

Or. en
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Изменение 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се дава правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 по отношение
на показателите за изпълнение с оглед 
на прилагането им към тематичните 
приоритети, определени в 
многогодишните работни програми, 
посочени в член 24.

На Комисията се дава правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 за по-
нататъшно определяне на 
показателите за изпълнение с оглед на 
прилагането им към тематичните 
приоритети, определени в 
многогодишните работни програми, 
посочени в член 24.

Or. en

Изменение 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата LIFE е 3 618 000 000 EUR.

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата LIFE е 1% от бюджета на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Увеличаването на дела на бюджета за LIFE в общия бюджет на ЕС е подходящо, 
като 1 % е все още скромна сума в сравнение с предизвикателствата. Предложеното 
увеличение е предвидено по-специално за увеличаване на съфинансирането от ЕС на 
управлението на обектите по „Натура 2000“.

Изменение 95
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата LIFE е 3 618 000 000 EUR.

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата LIFE е 1% от следващата 
Многогодишна финансова рамка.

Or. en

Изменение 96
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата LIFE е 3 618 000 000 EUR.

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата LIFE е [...] EUR.

Or. pt

Изменение 97
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Бюджетната разбивка за 
подпрограмите е както следва:

заличава се

a) 2 713 500 000 EUR от общия 
финансов пакет, посочен в параграф 1, 
се отпуска за подпрограмата за 
околна среда;
б) 904 500 000 EUR от общия 
финансов пакет, посочен в параграф 1, 
се отпуска на подпрограмата за 
действия по климата.
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Or. en

Изменение 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 2 713 500 000 EUR от общия 
финансов пакет, посочен в параграф 1, 
се отпуска за подпрограмата за околна 
среда;

а) 2 894 400 000 EUR, което се равнява 
приблизително на 80 % от общия 
финансов пакет, посочен в параграф 1, 
се отпуска за подпрограмата за околна 
среда;

Or. en

Обосновка

Необходимо е увеличение на дела на подпрограмата за околна среда, за да може 
програмата LIFE да направи достатъчен принос към посрещането на разходите за 
управление на „Натура 2000“. При действията по климата има други източници на 
финансиране и не е необходимо да се използват основани на пазара механизми или да 
се прилага подходът „замърсителят плаща“.

Изменение 99
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 2 713 500 000 EUR от общия 
финансов пакет, посочен в параграф 1, 
се отпуска за подпрограмата за околна 
среда;

а) 75 %от общия финансов пакет, 
посочен в параграф 1, се отпускат за 
подпрограмата за околна среда;

Or. en

Изменение 100
João Ferreira
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 2 713 500 000 EUR от общия 
финансов пакет, посочен в параграф 1, 
се отпуска за подпрограмата за околна 
среда;

а) (...) EUR от общия финансов пакет, 
посочен в параграф 1, се отпускат за 
подпрограмата за околна среда;

Or. pt

Изменение 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 904 500 000 EUR от общия финансов 
пакет, посочен в параграф 1, се отпуска
на подпрограмата за действия по 
климата.

б) 723 600 000 EUR, което се равнява 
приблизително на 20 % от общия 
финансов пакет, посочен в параграф 1, 
се отпускат на подпрограмата за 
действия по климата.

Or. en

Обосновка

Необходимо е увеличение на дела на подпрограмата за околна среда, за да може 
програмата LIFE да направи достатъчен принос към разходите за управление на 
„Натура 2000“. При действията по климата има други източници на финансиране и 
не е необходимо да се използват основани на пазара механизми или да се прилага 
подходът „замърсителят плаща“.

Изменение 102
Kriton Arsenis

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

б) 904 500 000 EUR от общия финансов 
пакет, посочен в параграф 1, се отпуска
на подпрограмата за действия по 
климата.

б) 25 % от общия финансов пакет, 
посочен в параграф 1, се отпускат на 
подпрограмата за действия по климата.

Or. en

Изменение 103
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 904 500 000 EUR от общия финансов 
пакет, посочен в параграф 1, се отпуска
на подпрограмата за действия по 
климата.

б) (...) EUR от общия финансов пакет, 
посочен в параграф 1, се отпускат на 
подпрограмата за действия по климата.

Or. pt

Изменение 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Най-малко 85% от бюджетните 
средства за програмата LIFE се 
разпределят за проекти, подпомагани 
посредством безвъзмездни средства за 
дейности.

Or. en



AM\906961BG.doc 31/89 PE492.686v01-00

BG

Изменение 105
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Интегрираните проекти 
получават не повече от 30 % от целия 
бюджет на програмата LIFE.

Or. en

Изменение 106
Julie Girling, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участие на трети държави в програма 
LIFE

Участие на отвъдморски страни и 
територии и на трети държави в 
програма LIFE

Or. en

Изменение 107
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участие на трети държави в програма 
LIFE

Участие на отвъдморски страни и 
територии и на трети държави в 
програма LIFE

Or. fr
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Изменение 108
Julie Girling, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата е открита за участие на 
следните държави:

Програмата е открита за участие на 
следните държави и територии:

Or. en

Изменение 109
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата е открита за участие на 
следните държави:

Програмата е открита за участие на 
следните държави и територии:

Or. fr

Изменение 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата е открита за участие на 
следните държави:

Програмата е открита за участие на 
следните държави и територии:

Or. en

Изменение 111
Maurice Ponga
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) отвъдморските страни и 
територии, посочени в Решение на 
Съвета 2001/822/ЕО от 27 ноември 
2001 г. относно асоциирането на 
отвъдморски държави и територии 
към Европейската общност;

Or. fr

Изменение 112
Julie Girling, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) отвъдморските страни и 
територии, посочени в Решение 
2001/822/ЕО;

Or. en

Изменение 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) отвъдморските страни и 
територии, посочени в Решение 
2001/822/ЕО;

Or. en
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Обосновка

ЕС е поел ангажимент да насърчава и подкрепя запазването на биологичното 
разнообразие в отвъдморските страни и територии, както в своята Стратегия за 
биологичното разнообразие до 2020 г., така и в Решението за отвъдморско 
асоцииране (2001/822/EC). Освен това самата Комисия предлага отваряне на 
програмата LIFE за съседните държави, за трети държави и за френските най-
отдалечени региони. Поради това програмата LIFE следва да бъде достъпна за 
отвъдморските страни и територии, предвид тези ангажименти и често уникалното 
и голямо биологично разнообразие на тези райони.

Изменение 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) отвъдморски страни и територии 
на Съюза, посочени в Решение на 
Съвета 2001/822/ЕО;

Or. en

Изменение 115
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участието се извършва в съответствие с 
условията, формулирани в съответните 
двустранни или многостранни 
споразумения, установяващи общите 
принципи за тяхното участие в 
програми на Съюза.

Участието се извършва в съответствие с 
условията, формулирани в решението 
за асоцииране на отвъдморските 
страни и територии и съответните 
двустранни или многостранни 
споразумения, установяващи общите 
принципи за тяхното участие в 
програми на Съюза.

Or. fr
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Изменение 116
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки осигуряват координацията 
между програмата LIFE и 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, с цел да се 
създадат синергии, особено в контекста 
на интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), и да се подкрепи 
използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. На равнището на 
Съюза координацията се осъществява в 
рамките на обща стратегическа рамка, 
посочена в член 10 от 
Регламент (ЕС) №…. (Регламент за 
ОСР).

3. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки осигуряват, когато е 
необходимо, координацията между 
програмата LIFE и 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, с цел да се създадат 
синергии, особено в контекста на 
интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), а също и
посредством създаване на рамка за 
приоритетни действия в 
съответствие с член 8 от Директива 
92/43/ЕИО, и да се подкрепи 
използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. На равнището на 
Съюза координацията се осъществява в 
рамките на обща стратегическа рамка, 
посочена в член 10 от 
Регламент (ЕС) №… (Регламент за 
ОСР).

Or. en

Изменение 117
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки осигуряват координацията 
между програмата LIFE и 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, с цел да се 
създадат синергии, особено в контекста 
на интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), и да се подкрепи 
използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. На равнището на 
Съюза координацията се осъществява в 
рамките на обща стратегическа рамка, 
посочена в член 10 от 
Регламент (ЕС) №…. (Регламент за 
ОСР).

3. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки осигуряват, ако е възможно,
координацията между програмата LIFE 
и 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, с цел да се 
създадат синергии, особено в контекста 
на интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), и да се подкрепи 
използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. На равнището на 
Съюза координацията се осъществява в 
рамките на обща стратегическа рамка, 
посочена в член 10 от 
Регламент (ЕС) №…. (Регламент за 
ОСР).

Or. en

Изменение 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки осигуряват координацията 
между програмата LIFE и 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, с цел да се 
създадат синергии, особено в контекста 

3. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки се стремят активно и 
съгласувано да осигуряват 
координацията между програмата LIFE 
и 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, с цел да се 
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на интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), и да се подкрепи 
използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. На равнището на 
Съюза координацията се осъществява в 
рамките на обща стратегическа рамка, 
посочена в член 10 от 
Регламент (ЕС) №…. (Регламент за 
ОСР).

създадат синергии, особено в контекста 
на интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), и да се подкрепи 
използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. На равнището на 
Съюза координацията се осъществява в 
рамките на обща стратегическа рамка, 
посочена в член 10 от 
Регламент (ЕС) №… (Регламент за 
ОСР).

Or. en

Изменение 119
Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Видимост на програмата LIFE

Координиращият проекта 
бенефициер и асоциираните 
бенефициери популяризират проекта 
по програмата LIFE и неговите 
резултати, като винаги посочват 
подкрепата, получена от Съюза. 
Логото на LIFE, показано в 
приложение, се използва при воденето 
на кореспонденция и се поставя на 
информационни табла на 
стратегически места, видими за 
обществеността. Всички трайни 
стоки, получени в рамките на 
програмата LIFE носят логото на 
LIFE, освен ако Комисията не е 
разпоредила друго.

Or. en
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Обосновка

Досега логота на LIFE много успешно осигуряваше видимостта на финансирането от 
Съюза в областта на околната среда и климата и приноса му към дейностите на 
място за опазване на природата и околната среда. Ето защо е уместно 
споменаването на логота на LIFE в настоящия регламент.

Изменение 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Предложение за регламент
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Обхват на интегрираните проекти 

Интегрираните проекти обхващат 
предимно областите природа, води, 
отпадъци, въздух, шум и смекчаване 
на изменението на климата и 
адаптиране към него. В зависимост 
от тяхната ефективност, 
установена след междинната оценка, 
посочена в член 27, параграф 2, буква 
а), и от наличните средства 
Комисията има правомощия да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 за нови 
области, които да бъдат обхванати 
от интегрирани проекти, като 
например почва, морска или градска 
околна среда.

Or. en

Изменение 121
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(Не се отнася за българския текст.)

Or. sl

Изменение 122
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 50 % от бюджетните 
ресурси, отпуснати за проекти под 
формата на безвъзмездни средства за 
дейности по подпрограмата за 
околната среда, са определени за 
проекти, подкрепящи опазването на 
природата и биологичното 
разнообразие.

заличава се

Or. en

Изменение 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 50 % от бюджетните 
ресурси, отпуснати за проекти под 
формата на безвъзмездни средства за 
дейности по подпрограмата за околната 
среда, са определени за проекти, 
подкрепящи опазването на природата и 
биологичното разнообразие.

2. Най-малко 75 % от бюджетните 
ресурси, отпуснати за проекти под 
формата на безвъзмездни средства за 
дейности по подпрограмата за околната 
среда, са определени за проекти, 
подкрепящи опазването на природата и 
биологичното разнообразие.

Or. en
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Свързано с изменение към член 4, параграф 1.

Обосновка

Това изменение е свързано с увеличението на бюджета на програмата LIFE до 1 % от 
общия бюджет на ЕС, което увеличение е предназначено преди всичко за подпомагане 
на управлението на обекти по „Натура 2000“.

Изменение 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 50 % от бюджетните 
ресурси, отпуснати за проекти под 
формата на безвъзмездни средства за 
дейности по подпрограмата за околната 
среда, са определени за проекти, 
подкрепящи опазването на природата и 
биологичното разнообразие.

2. Най-малко 75 % от бюджетните 
ресурси, отпуснати за проекти под 
формата на безвъзмездни средства за 
дейности по подпрограмата за околната 
среда, са определени за проекти, 
подкрепящи опазването на природата и 
биологичното разнообразие.

Or. en

Обосновка

Това увеличение в дела на бюджета на LIFE за биологичното разнообразие е 
необходимо с цел да се гарантира, че програмата LIFE ще може да предостави 20 % 
от средствата, необходими за управление на обектите по „Натура 2000“ (изчислени 
на 5,8 милиарда евро годишно).

Изменение 125
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 50 % от бюджетните 
ресурси, отпуснати за проекти под 
формата на безвъзмездни средства за 
дейности по подпрограмата за околната 

2. Най-малко 60 % от бюджетните 
ресурси, отпуснати за проекти под 
формата на безвъзмездни средства за 
дейности по подпрограмата за околната 
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среда, са определени за проекти, 
подкрепящи опазването на природата и 
биологичното разнообразие.

среда, са определени за проекти, 
подкрепящи опазването на природата и 
биологичното разнообразие.

Or. en

Изменение 126
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 50 % от бюджетните 
ресурси, отпуснати за проекти под 
формата на безвъзмездни средства за 
дейности по подпрограмата за околната 
среда, са определени за проекти, 
подкрепящи опазването на природата и 
биологичното разнообразие.

2. Най-малко 60 % от бюджетните 
ресурси, отпуснати за проекти под 
формата на безвъзмездни средства за 
дейности по подпрограмата за околната 
среда, са определени за проекти, 
подкрепящи опазването на природата и 
биологичното разнообразие.

Or. pt

Изменение 127
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подкрепя прилагането, 
разработването, изпитването и 
демонстрирането на интегрирани 
подходи при изпълнение на планове и 
програми по политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, най-вече в областта 
на водите, отпадъците и въздуха;

б) да подкрепя прилагането, 
разработването, изпитването и 
демонстрирането на интегрирани 
подходи при изпълнение на планове и 
програми по политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, най-вече в областта 
на водите, отпадъците, въздуха и шума;

Or. en
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Изменение 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подкрепя прилагането, 
разработването, изпитването и 
демонстрирането на интегрирани 
подходи при изпълнение на планове и 
програми по политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, най-вече в областта 
на водите, отпадъците и въздуха;

б) да подкрепя прилагането, 
разработването, изпитването и 
демонстрирането на интегрирани 
подходи при изпълнение на планове и 
програми по политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, най-вече в областта 
на водите, отпадъците, въздуха и шума;

Or. en

Изменение 129
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да насърчава и подпомага по-
ефективното спазване и правоприлагане 
на законодателството на Съюза в 
областта на околната среда, в частност 
чрез насърчаване на разработването и 
разпространението на най-добри 
практики и подходи в политиките;

в) да насърчава и подпомага по-
ефективното спазване и правоприлагане 
на съществуващото законодателство 
на Съюза в областта на околната среда
във всички държави членки, в частност 
чрез насърчаване на разработването и 
разпространението на най-добри 
практики и подходи в политиките;

Or. de

Изменение 130
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да насърчава и подпомага по-
ефективното спазване и правоприлагане 
на законодателството на Съюза в 
областта на околната среда, в частност 
чрез насърчаване на разработването и 
разпространението на най-добри 
практики и подходи в политиките;

в) да насърчава и подпомага по-
ефективното спазване и правоприлагане 
на законодателството на Съюза в 
областта на околната среда, в частност 
чрез насърчаване на разработването и 
разпространението на най-добри 
практики;

Or. de

Обосновка

Не следва да има никакво съмнение за политическо субсидиране чрез средства на LIFE.

Изменение 131
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да насърчава по-добро управление в 
областта на околната среда 
посредством разширяване на 
участието на заинтересованите 
страни, в това число и НПО, в 
консултациите по политиките и 
тяхното изпълнение.

г) да насърчава по-добро управление в 
областта на околната среда.

Or. de

Обосновка

НПО в областта на околната среда обикновено притежават добър капацитет за 
привличане на ресурси. Средствата по LIFE са много ограничени. Следователно 
средствата по LIFE следва да се инвестират в подобряване на администрацията, 
включително администрацията на структурните фондове, за да се гарантира 
ефективно изпълнение на проекти в областта на околната среда in situ (причина за 
неуспеха на повечето провалили се проекти е лоша администрация).
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Изменение 132
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да насърчава по-добро управление в 
областта на околната среда посредством 
разширяване на участието на 
заинтересованите страни, в това число и 
НПО, в консултациите по политиките и 
тяхното изпълнение.

г) да насърчава по-добро управление в 
областта на околната среда посредством 
разширяване на участието на 
заинтересованите страни, в това число и 
НПО, в консултациите по политиките и 
тяхното изпълнение и да работи за 
информираността по отношение на 
гражданските права, произтичащи 
от Конвенцията от Орхус.

Or. en

Изменение 133
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да насърчава целевото 
разпространение на резултатите от 
проектите сред заинтересованите 
страни и потенциалните бъдещи 
кандидати; разпространението 
следва да бъде в най-подходящите 
региони за съответната област на 
проектите, за които има най-голяма 
вероятност да извлекат ползи от 
споделянето на опит.

Or. en

Изменение 134
Romana Jordan
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(Не се отнася за българския текст.)

Or. sl

Изменение 135
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на приноса за намаляване на 
емисиите на парникови газове 
приоритетната област „адаптиране към 
изменението на климата“ има следните 
специфични цели:

С оглед на приноса за намаляване на 
емисиите на парникови газове 
приоритетната област „адаптиране към 
изменението на климата“ , като 
подкрепя, когато е възможно 
взаимодействията с други екологични 
цели, като например биологично 
разнообразие, има следните 
специфични цели:

Or. en

Изменение 136
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на приноса за подкрепа на 
усилията, водещи до увеличаване на 
устойчивостта към изменението на 
климата, приоритетна област
„адаптиране към изменението на 
климата“ има следните специфични 
цели:

С оглед на приноса за подкрепа на 
усилията, водещи до увеличаване на 
устойчивостта към изменението на 
климата, приоритетна област
„адаптиране към изменението на 
климата“, като подкрепя, когато е 
възможно, взаимодействията с други 
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екологични цели, като например 
биологично разнообразие, има следните 
специфични цели:

Or. en

Изменение 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринася за разработването и 
прилагането на политиката и 
законодателството на Съюза по 
отношение на адаптирането, в това 
число целенасоченото включване на 
всички области на политиката, по-
конкретно чрез разработване, изпитване 
и демонстриране на подходи в 
политиката или управлението, най-
добри практики и решения за 
адаптиране към изменението на 
климата;

а) да допринася за разработването и 
прилагането на политиката и 
законодателството на Съюза по 
отношение на адаптирането, в това 
число целенасоченото включване на 
всички области на политиката, по-
конкретно чрез подкрепа на 
синергиите с други цели в областта 
на околната среда, като 
биологичното разнообразие и чрез
разработване, изпитване и 
демонстриране на базирани на 
екосистемите подходи в политиката 
или управлението, най-добри практики 
и решения за адаптиране към 
изменението на климата;

Or. en

Изменение 138
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да насърчава повишаването на
осведомеността относно въпроси на 
климата, включително изграждането на 

а) да насърчава повишаването на
осведомеността, която е от 
изключително значение, относно 
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обществена подкрепа и подкрепа от 
страна на заинтересованите страни за 
политиката на Съюза по отношение на 
климата, и да насърчава образованието 
за устойчиво развитие;

въпроси на климата, включително 
изграждането на обществена подкрепа и 
подкрепа от страна на заинтересованите 
страни за политиката на Съюза по 
отношение на климата, и да насърчава 
образованието за устойчиво развитие;

Or. de

Изменение 139
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да насърчава и подпомага по-
ефективното спазване и правоприлагане 
на законодателството на Съюза по 
отношение на климата, по-специално 
чрез насърчаване на разработването и 
разпространението на най-добри 
практики и подходи в политиките;

в) да насърчава и подпомага по-
ефективното спазване и правоприлагане 
на законодателството на Съюза по 
отношение на климата, по-специално
чрез насърчаване на разработването и 
разпространението на най-добри 
практики;

Or. de

Обосновка

Не следва да има никакво съмнение за политическо субсидиране чрез средства на LIFE.

Изменение 140
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да насърчава по-добро управление в 
областта на климата посредством 
разширяване на участието на 
заинтересованите страни, 
включително и НПО, в 

г) да насърчава по-добро управление в 
областта на климата.
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консултациите по политиките и 
тяхното изпълнение.

Or. de

Обосновка

НПО в областта на околната среда обикновено притежават добър капацитет за 
привличане на ресурси. Средствата по LIFE са много ограничени. Следователно 
средствата по LIFE следва да се инвестират в подобряване на администрацията, 
включително администрацията на структурните фондове, за да се гарантира 
ефективно изпълнение на проекти в областта на околната среда in situ (причина за 
неуспеха на повечето провалили се проекти е лоша администрация).

Изменение 141
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да насърчава целевото 
разпространение на резултатите от 
проектите сред заинтересованите 
страни и потенциалните бъдещи 
кандидати; разпространението 
следва да бъде в най-подходящите 
региони за съответната област на 
проектите, за които има най-голяма 
вероятност да извлекат ползи от 
споделянето на опит.

Or. en

Изменение 142
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да бъдат от интерес за Съюза, като а) да бъдат от интерес за Съюза, като 
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имат съществен принос за постигането 
на една от целите на програмата LIFE, 
посочени в член 3;

имат съществен принос за постигането 
на най-малко една от целите на 
програмата LIFE, посочени в член 3;

Or. en

Изменение 143
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да осигуряват ефективен от гледна 
точка на разходите подход и да бъдат 
технически и финансово съвместими;

б) да осигуряват ефективен от гледна 
точка на разходите подход и да бъдат 
технически и финансово съвместими, и 
да отговарят поне на минимални 
критерии за качество;

Or. en

Изменение 144
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да бъдат политически неутрални.

Or. de

Изменение 145
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 30 по отношение на условията за 
прилагането на критерия, посочен в 
параграф 1, буква а), с цел критерият 
да бъде приспособяван към 
конкретните приоритетни области, 
определени в членове 9 и 13.

заличава се

Or. en

Изменение 146
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проектите, финансирани по програма 
LIFE, насърчават синергиите между 
различните цели, когато е възможно, 
както и използването на „зелени“ 
обществени поръчки.

2. Проектите, финансирани по програма 
LIFE, насърчават използването на
„зелени“ обществени поръчки и
насърчават синергиите между 
различните цели. На проектите, 
ориентирани към създаването на 
такива синергии се дава приоритет 
във фазата на възлагане.

Or. en

Изменение 147
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията осигурява балансирано 
разпределение на финансирането по 
програмата LIFE сред държавите 
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членки, като определя индикативни 
национални разпределения за всяка 
държава членка за настоящия 
програмен период. Ако е необходимо, 
като отчита нуждите и 
специфичните характеристики на 
всяка държава членка и в 
сътрудничество с националните 
и/или регионалните органи, 
Комисията предоставя специална 
техническа помощ в подкрепа на 
изготвянето на проекти за 
държавите членки, в които 
финансирането, предоставено през 
програмния период 2007-2013 г. е било 
под индикативното национално 
разпределение. 

Or. pt

Изменение 148
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията осигурява 
пропорционално разпределение на 
всички проекти, посочени в член 18 
като установява индикативни 
национални разпределения за 
периодите 2014-2017 г. и 2018-2020 г., 
съгласно следните критерии:
а) население:
i) общото население на всяка държава 
членка. Към този критерий се прилага 
корекционен коефициент от 50 %;
както и
ii) гъстота на населението на всяка 
държава членка, до степен два пъти 
по-висока от средната гъстота на 
населението в Съюза. Към този 
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критерий се прилага корекционен 
коефициент от 5 %;
б) природа и биологично разнообразие;
i) общата площ на защитените 
места от значение за Общността за 
всяка държава членка, изразена като 
дял от общата площ на защитените 
места от значение за Общността. 
Към този критерий се прилага 
корекционен коефициент от 25 %;
както и
ii) делът от територията на 
държавата членка, който 
представляват защитените места 
от значение за Общността по 
отношение на дела на територията 
на Общността, който представляват 
защитените места от значение за 
нея. Към този критерий се прилага 
корекционен коефициент от 20 %.

Or. en

Обосновка

С това изменение се поддържат критериите, определени в Регламента LIFE+.

Изменение 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), според случая
включват заинтересовани страни и 
насърчават съгласуването с други 
източници на финансиране на Съюза и 
мобилизирането им, когато е възможно.

Интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г) са достъпни за и
включват на всички етапи
заинтересовани страни и насърчават 
съгласуването с други източници на 
финансиране на Съюза и 
мобилизирането им, когато е възможно.

Or. en
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Изменение 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), според случая 
включват заинтересовани страни и 
насърчават съгласуването с други 
източници на финансиране на Съюза и 
мобилизирането им, когато е възможно.

Интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), според случая 
включват заинтересовани страни и 
насърчават съгласуването с други 
източници на финансиране на Съюза и 
мобилизирането им, когато е възможно.
Не повече от 20 % от сумата за 
безвъзмездни средства за дейности се 
предоставят за интегрирани 
проекти.

Or. en

Изменение 151
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява географски 
баланс в съответствие с принципите 
на солидарността и споделяне на 
усилията в процеса на възлагане на 
интегрирани проекти. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 30 по 
отношение на критериите за 
прилагане на географски баланс по 
всяка тематична област от 
посочените в член 18, буква г).

заличава се

Or. en
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Изменение 152
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява географски 
баланс в съответствие с принципите 
на солидарността и споделяне на 
усилията в процеса на възлагане на 
интегрирани проекти. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 30 по 
отношение на критериите за 
прилагане на географски баланс по 
всяка тематична област от 
посочените в член 18, буква г).

заличава се

Or. en

Изменение 153
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява географски 
баланс в съответствие с принципите 
на солидарността и споделяне на 
усилията в процеса на възлагане на 
интегрирани проекти. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 30 по 
отношение на критериите за 
прилагане на географски баланс по 
всяка тематична област от 
посочените в член 18, буква г).

заличава се

Or. en
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Изменение 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява географски 
баланс в съответствие с принципите 
на солидарността и споделяне на 
усилията в процеса на възлагане на 
интегрирани проекти. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 30 по 
отношение на критериите за 
прилагане на географски баланс по 
всяка тематична област от 
посочените в член 18, буква г).

заличава се

Or. en

Изменение 155
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява географски баланс 
в съответствие с принципите на 
солидарността и споделяне на усилията 
в процеса на възлагане на интегрирани 
проекти. Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 по 
отношение на критериите за 
прилагане на географски баланс по 
всяка тематична област от 
посочените в член 18, буква г).

Комисията осигурява географски баланс 
в съответствие с принципите на 
солидарността и споделяне на усилията 
в процеса на подбор и възлагане на 
интегрирани проекти и на 
традиционни проекти.

Or. en
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Изменение 156
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява географски баланс 
в съответствие с принципите на 
солидарността и споделяне на усилията 
в процеса на възлагане на интегрирани
проекти. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 по 
отношение на критериите за 
прилагане на географски баланс по 
всяка тематична област от 
посочените в член 18, буква г).

Комисията осигурява географски баланс 
в съответствие с принципите на 
солидарността и споделяне на усилията 
в процеса на възлагане на всички
проекти. Комисията осигурява 
пропорционално разпределение на
проектите като установява 
индикативни национални 
разпределения за периодите 2014-2017 
г и 2018-2020 г.; държавите членки 
могат да използват финансиране за 
интегрирани проекти в рамките на 
националните си разпределения.

Or. en

Изменение 157
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява географски баланс 
в съответствие с принципите на 
солидарността и споделяне на усилията
в процеса на възлагане на интегрирани 
проекти. Комисията е оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 по 
отношение на критериите за 
прилагане на географски баланс по 
всяка тематична област от 
посочените в член 18, буква г).

В процеса на възлагане на 
интегрирани проекти Комисията
единствено осигурява географски 
баланс в съответствие с принципите на 
солидарността и споделяне на усилията, 
като разпределя определен брой
интегрирани проекти за всяка държава 
членка в рамките на периода на 
планиране.

Or. en
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Изменение 158
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява географски баланс 
в съответствие с принципите на 
солидарността и споделяне на усилията 
в процеса на възлагане на интегрирани 
проекти. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 по отношение на 
критериите за прилагане на географски 
баланс по всяка тематична област от 
посочените в член 18, буква г).

Комисията осигурява географски 
баланс, в зависимост от броя и 
големината на обектите по „Натура 
2000“ в съответствие с принципите на 
солидарността и споделяне на усилията 
в процеса на възлагане на интегрирани 
проекти. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 по отношение на 
критериите за прилагане на географски 
баланс по всяка тематична област от 
посочените в член 18, буква г).

Or. en

Изменение 159
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пропорционално разпределение на 
всички видове проекти се осигурява 
чрез установяване на индикативни 
годишни национални разпределения, 
основани на следните критерии:
(1) по подпрограмата за околната 
среда:
а) Население:
i) общото население на всяка държава 
членка. Към този критерий се прилага 
корекционен коефициент от 45 %;
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ii) гъстота на населението на всяка 
държава членка, до степен два пъти 
по-висока от средната гъстота на 
населението в ЕС. Към този 
критерий се прилага корекционен 
коефициент от 5 %.
б) Природа и биологично разнообразие:
i) общата площ на защитените 
места от значение за Общността на 
всяка държава членка, изразена като 
дял от общата площ на защитените 
места от значение за Общността. 
Към този критерий се прилага 
корекционен коефициент от 25 %;
ii) общата площ на защитените 
места от значение за Общността, 
определени за приоритетни видове и 
местообитания, за всяка държава 
членка, изразена като дял от общата 
площ на защитените места от 
значение за Общността. Към този 
критерий се прилага корекционен 
коефициент от 25 %;
(2) по подпрограмата за действия по 
климата:
а) Въздействия на свързани с климата 
проблеми. Към този критерий се 
прилага корекционен коефициент от 
50 %.
б) Разпространение на естествените 
уловители на въглерод, изразено като 
дял от територията на Общността 
на всяка държава членка. Към този 
критерий се прилага корекционен 
коефициент от 30 %.
в) Планирано увеличение на дела на 
възобновяемите енергийни източници 
в енергийния микс. Към този 
критерий се прилага корекционен 
коефициент от 20 %.

Or. en
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Обосновка

През 2007 г. с регламента LIFE+ се въведоха индикативни национални разпределения, 
като начин за подобряване на въздействието на разпределението по програмата. С 
настоящото изменение се въвеждат отново националните разпределения за всички 
видове проекти (интегрирани, както и традиционни) и се определят корекционните 
коефициенти за всяка тематична област. Това може да служи като ориентир за 
определяне доколко успешни са държавите членки в предаването на проекти. 
Оценката и подбора на проектите се основава единствено на тяхното качество.

Изменение 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията осигурява географски 
баланс в процеса на възлагане за 
всички проекти съгласно критериите, 
посочени в Приложение І, за 
улесняване на разпределението на 
проектите, посочени в член 18 между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В съответствие с принципите на 
солидарност и споделяне на усилията, 
Комисията осигурява пропорционално 
разпределение на проектите по 
подпрограмата за околната среда сред 
всички държави членки като им 
определя средства за целия програмен 
период за всички проекти съгласно 
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следните критерии: 
а) Критерии, свързани с населението 
(въздух и отпадъци):
i) общото население на всяка държава 
членка (корекционен коефициент от 
50 %).
ii) гъстота на населението на всяка 
държава членка, до степен два пъти 
по-висока от средната гъстота на 
населението в ЕС (корекционен 
коефициент от 5 %) .
б) критерии, свързани с природата и 
биологичното разнообразие;
i) общата площ на обекти по 
„Натура 2000“ за всяка държава 
членка, изразена като дял от общата 
площ по „Натура 2000“ (корекционен 
коефициент от 20 %)
ii) делът от територията на 
държава членка на обектите й по 
„Натура 2000“(корекционен 
коефициент от 15 %).
в) Критерии, свързани с водите:
i) общата площ на речните басейни за 
всяка държава членка, изразена като 
дял от общата площ на речните 
басейни в ЕС (корекционен 
коефициент от 10 %)

Or. en

Изменение 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. В съответствие с принципите на 
солидарност и споделяне на усилията, 
Комисията осигурява пропорционално 
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разпределение на проектите по 
подпрограмата за действия по 
климата сред всички държави членки 
като им определя средства за целия 
програмен период за всички проекти 
съгласно следните критерии, свързани 
с населението: 
i) Населението на всяка държава 
членка като дял от цялото население 
на ЕС (корекционен коефициент от 
50 %).
ii) Обратна пропорционалност на 
БВП, която да отразява 
солидарността с не толкова 
богатите държави членки 
(корекционен коефициент от 50 %).

Or. en

Изменение 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Когато общата сума на 
средствата, усвоени от държава 
членка е под разпределението за тази 
държава членка, Комисията използва 
остатъка от средствата за 
съфинансиране на подадени от други 
държави членки проекти, чийто 
принос за постигането на целите, 
посочени в член 3 е най-голям.

Or. en

Изменение 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Когато предлага списъка от 
проекти за съфинансиране на 
комитета, посочен в член 29, 
Комисията представя писмено 
обяснение за това как критериите за 
разпределение от параграфи 3в. и 3г. 
са били взети предвид.

Or. en

Изменение 165
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията обръща особено 
внимание на транснационални 
проекти, в които транснационалното 
сътрудничество е съществено важно 
за гарантиране на защитата на 
околната среда и изпълнение на 
целите, свързани с климата, и полага 
усилия да гарантира, че най-малко 
15% от бюджетните ресурси, 
отделени за проекти, са разпределени 
за транснационални проекти.

заличава се

Or. en

Изменение 166
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията обръща особено внимание 
на транснационални проекти, в които 
транснационалното сътрудничество е 
съществено важно за гарантиране на 
защитата на околната среда и 
изпълнение на целите, свързани с 
климата, и полага усилия да 
гарантира, че най-малко 15% от 
бюджетните ресурси, отделени за 
проекти, са разпределени за 
транснационални проекти.

4. Комисията обръща особено внимание 
на транснационални проекти, в които 
транснационалното сътрудничество е
съществено важно за гарантиране на 
защитата на околната среда.

Or. pt

Изменение 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията обръща специално 
внимание на проекти в 
отвъдморските страни и територии 
на Съюза и съгласува насоките за 
кандидатите с капацитета, целите в 
областта на защитата на околната 
среда и климата на тези територии, 
с цел гарантиране на участието им в 
програмата LIFE и се опитва да 
осигури най-малко 5 % до максимум 
от 10 % от бюджетните средства, 
предназначени за проекти в областта 
на биологичното разнообразие, за 
проекти в тези територии.

Or. en

Обосновка

ЕС е поел ангажимент да насърчава и подкрепя запазването на биологичното 
разнообразие в отвъдморските страни и територии, както в своята Стратегия за 
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биологичното разнообразие до 2020 г., така и в Решението за отвъдморско 
асоцииране (2001/822/EC). Освен това самата Европейска комисия предлага отваряне 
на програмата LIFE за съседните държави, за трети държави и за френските най-
отдалечени региони. Поради това програмата LIFE следва да бъде достъпна за 
отвъдморските страни и територии, предвид тези ангажименти и често уникалното 
и голямо биологично разнообразие на тези райони.

Изменение 168
Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията обръща специално 
внимание на проекти в 
отвъдморските страни и територии 
на Съюза и съгласува насоките за 
кандидатите с капацитета, целите в 
областта на защитата на околната 
среда и климата на тези територии, 
и гарантира участието им в 
програмата LIFE и се опитва да 
осигури най-малко 5 % от 
бюджетните средства, 
предназначени за проекти в областта 
на биологичното разнообразие за 
проекти в тези територии.

Or. en

Изменение 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията редовно публикува 
кратко описание на 
взаимодействията, постигнати от 
Програмата LIFE между различни 
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цели в областта на околната среда и 
климата.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е проектите по LIFE да използват по най-добър начин 
общите ползи от изпълнението на целите в областта на биологичното разнообразие и 
климата.

Изменение 170
Justas Vincas Paleckis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да насърчава участието на 
гражданите в постигането на целите 
в областта на защитата на 
околната среда и климата, 
Комисията поставя акцент върху 
проекти от местно значение, като 
привлича в изпълнението им НПО, 
групи за действие на гражданите и 
общности на възможно най-широка 
основа.

Or. lt

Обосновка

Предвид добрите решения на проблеми на ЕС, свързани с околната среда и климата, 
намерени на местно равнище, на местните заинтересовани страни (НПО, групи за 
действие на граждани и общности) следва да бъдат дадени подходящи възможности 
за участие в програмата LIFE.

Изменение 171
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти,
посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 
от допустимите разходи.

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 50 % от допустимите 
разходи. По изключение, максималният 
размер на съфинансиране може да 
достигне до 75% в случаите на
проекти, отнасящи се до 
приоритетни местообитания или 
видове за изпълнението на Директива 
92/43/ЕИО или видовете птици 
считани за приоритет за
финансиране от комитета, създаден 
по силата на член 16 от Директива 
79/409/ЕИО, когато това е 
необходимо за постигане целите на 
опазване.

Or. en

Обосновка

С това изменение се поддържат процентите на финансиране, определени в 
Регламента LIFE+.

Изменение 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение
максималният размер на 
съфинансиране за проекти, посочени в 
член 18, букви г) и е) е 80 % от 
допустимите разходи.

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 65 % - 80% от допустимите 
разходи. По изключение:

- максималният размер на 
съфинансиране за проекти, посочени в 
член 18, букви г) и е) е 80 % от 
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допустимите разходи;
- максималният размер на 
съфинансиране по LIFE за природа и 
биологично разнообразие може да 
достигне до 75% от допустимите 
разходи за проекти, отнасящи се до 
приоритетни местообитания и 
видове в съответствие с Директива 
92/43/ЕИО или видовете птици 
считани за приоритет за 
финансиране от комитета, създаден 
по силата на член 16 от Директива 
79/409/ЕИО, когато това е 
необходимо за постигане целите на 
опазване.

Or. en

Изменение 173
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти, 
посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 
от допустимите разходи.

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти, 
посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 
от допустимите разходи. Все пак, по 
изключение, максималният размер на 
съфинансиране за LIFE Природа и 
биологично разнообразие може да 
достигне до 75% от допустимите 
разходи в случаите на мерки и 
проекти, отнасящи се до 
приоритетни местообитания или 
видове, за изпълнението на Директива 
92/43/ЕИО или видовете птици 
считани за приоритет за 
финансиране от комитета, създаден 
по силата на член 16 от Директива 
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79/409/ЕИО, когато това е 
необходимо за постигане целите на 
опазване.

Or. en

Изменение 174
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти, 
посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 
от допустимите разходи.

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти, 
посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 
от допустимите разходи. За по-слабо 
развитите региони максималното 
съфинансиране е 90 % от 
допустимите разходи.

Or. en

Изменение 175
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти, 
посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 
от допустимите разходи.

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти, 
посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 
от допустимите разходи. По-слабо 
развитите региони в съответствие с 
определението в Регламент (EС) № 
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…/… [Регламент за общите 
разпоредби], имат право на увеличен 
размер до 85 % от допустимите 
разходи.

Or. pt

Изменение 176
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти, 
посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 
от допустимите разходи.

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение:

- максималният размер на 
съфинансиране за проекти, посочени в 
член 18, букви г) и е) е 80 % от 
допустимите разходи;

- максималният размер на 
съфинансиране за LIFE Природа и 
биологично разнообразие може да 
достигне до 75% от допустимите 
разходи в случай на проекти, 
отнасящи се до приоритетни 
местообитания и видове съгласно 
определението в Директива 
92/43/ЕИО или видовете птици 
считани за приоритет за 
финансиране от комитета, създаден 
по силата на член 16 от Директива 
2009/147/ЕИО;
- максималното съфинансиране може 
да достигне 75 % за видове и 
местообитания, посочени в 
Директива 92/43/EEC при които е 
установено неблагоприятно 
природозащитно състояние при 
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последната оценка.

Or. en

Изменение 177
Jolanta Emilia Hibner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. ДДС и разходите на постоянен 
персонал са допустими.

Or. en

Изменение 178
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДДС не се счита за допустим разход 
за проекти, посочени в член 18.

заличава се

Or. de

Изменение 179
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДДС не се счита за допустим разход 
за проекти, посочени в член 18.

заличава се

Or. en
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Изменение 180
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДДС не се счита за допустим разход за 
проекти, посочени в член 18.

ДДС се счита за допустим разход за 
проекти, посочени в член 18.

Or. en

Изменение 181
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДДС не се счита за допустим разход за 
проекти, посочени в член 18. 

ДДС се счита за допустим разход за 
проекти, посочени в член 18 ако 
сумите по ДДС не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС. Всяко държава членка 
информира Комисията до датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент относно националното си 
законодателство за облагане с ДДС, 
субектите с право на приспадане и 
случаите, при които ДДС се 
възстановява.

Or. en

Изменение 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ДДС не се счита за допустим разход за 
проекти, посочени в член 18.

По принцип ДДС не се счита за 
допустим разход за проекти, посочени в 
член 18. ДДС се счита за допустим 
разход, когато не е възстановим по 
националното законодателство за 
ДДС и е платен от бенефициер, 
различен от данъчно незадължено 
лице по смисъла на член 13, параграф 
1, алинея първа от Директива 
2006/112/ЕО.

Or. en

Изменение 183
Linda McAvan

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДДС не се счита за допустим разход за 
проекти, посочени в член 18.

По принцип ДДС не се счита за 
допустим разход за проекти, посочени в 
член 18. Сумите за ДДС са допустими, 
когато не са възстановими по 
националното законодателство за 
облагане с ДДС.

Or. en

Изменение 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за персонал се считат за 
допустим разход за проектите, 
посочени в член 18, дотолкова 
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доколкото те се отнасят до 
разходите за дейности, които 
бенефициерът не би извършил, ако 
въпросният проект не би бил 
осъществен. Съответният персонал е 
специално назначен за изпълнение на 
проекта на базата на почасова 
заетост, непълна заетост или пълна 
заетост. Разходите за заплати на 
длъжностни лица, които не са 
назначени специално за съответния 
проект се считат за собствен принос 
към бюджета на проекта.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде възможно също така признаване на принос на длъжностни лица към 
проекти, който да бъде отчитан като част от собствения принос към бюджета на 
проекта (който не се възстановява от бюджета на LIFE) за да се улесни участието 
им в дейностите по проекта и тяхното сътрудничество.

Изменение 185
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за персонал се считат за 
допустим разход за проектите, 
посочени в член 18, дотолкова 
доколкото те се отнасят до 
разходите за дейности, които 
бенефициерът не би извършил, ако 
въпросният проект не би бил 
осъществен. Съответният персонал 
се назначава специално за въпросния 
проект.

Or. en
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Изменение 186
Linda McAvan

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за персонал се считат за 
допустим разход за проектите, 
посочени в член 18, дотолкова 
доколкото те се отнасят до 
разходите за дейности, които 
бенефициерът не би извършил, ако 
въпросният проект не би бил 
осъществен. Съответният персонал 
се назначава специално за въпросния 
проект.

Or. en

Обосновка

В случая на местните органи, съществуващият персонал често включва най-добрите 
специалисти и разходите за назначаването на този персонал за изпълнение на проекти 
по LIFE следва да продължат да се считат за допустим разход, при условие, че се 
отнасят до дейности, които обществените органи иначе не биха извършили.

Изменение 187
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за персонал се считат за 
допустим разход за проектите, 
посочени в член 18, дотолкова 
доколкото те се отнасят до 
разходите за дейности, които 
бенефициерът не би извършил, ако 
въпросният проект не би бил 
осъществен.

Or. pt
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Изменение 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2– тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– купуването ще допринесе за 
подобряване, поддържане и 
възстановяване на целостта на мрежата 
„Натура 2000“, установена по член 3 от 
Директива 92/43/ЕИО,

– купуването ще допринесе за 
подобряване, поддържане и 
възстановяване на целостта на мрежата 
„Натура 2000“, установена по член 3 от 
Директива 92/43/ЕИО, включително 
чрез подобряване на връзките, чрез 
изграждане на коридори, мостове или 
други елементи на зелената 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 189
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2– тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– купуването на земята е 
единственият или най-ефективният 
начин за постигане на желаните 
резултати по опазване на природата;

заличава се

Or. en

Изменение 190
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2 – тире 5 (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бенефициерът следва да търси, 
когато е възможно, местна подкрепа 
за придобиване на земя, след като е 
ангажирал участието на местните 
заинтересовани страни, НПО, групи 
на гражданското общество и 
заинтересовани лица.

Or. en

Изменение 191
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 20a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20а
Максималният размер на 

съфинансиране за приоритетна 
област Природа и биологично 

разнообразие
Максималният размер на 
съфинансиране за проекти, посочени в 
член 18 за приоритетна област 
„природа и биологично разнообразие“, 
посочена в член 11, буква б) е 75% от 
допустимите разходи.

Or. en

Обосновка

Биологичното разнообразие традиционно среща затруднения при привличане на 
частни инвестиции, които е по-вероятно да бъдат насочени към проекти за действие 
в областта на климата.

Изменение 192
João Ferreira
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Разходи, свързани с подготовката 
и предаването на проекти, посочени в 
член 18 се включват в допустимите 
разходи за финансиране по програма 
LIFE в съответствие с предходните 
алинеи.

Or. pt

Изменение 193
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По програма LIFE може да се 
финансират действия, изпълнявани от 
Комисията в подкрепа на подготовката, 
изпълнението и целенасоченото 
включване на политиките и 
законодателството на Съюза в областта 
околната среда и климата с оглед 
постигане на целите, посочени в член 3.
Споменатите дейности може да 
включват:

По програма LIFE може да се 
финансират действия, изпълнявани от 
Комисията в подкрепа на подготовката, 
изпълнението и целенасоченото 
включване на политиките и 
законодателството на Съюза в областта 
околната среда и климата с оглед 
постигане на целите, посочени в член 3.
Максималният размер на 
съфинансиране за тези действия е 
50% от допустимите разходи. 
Споменатите дейности може да 
включват:

Or. en

Изменение 194
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По програма LIFE може да се 
финансират действия, изпълнявани от 
Комисията в подкрепа на 
подготовката, изпълнението и 
целенасоченото включване на 
политиките и законодателството на 
Съюза в областта околната среда и 
климата с оглед постигане на целите, 
посочени в член 3. Споменатите 
дейности може да включват:

По програма LIFE може да се 
финансират действия, изпълнявани в 
подкрепа на подготовката, 
изпълнението и целенасоченото 
включване на политиките и 
законодателството на Съюза в областта 
околната среда и климата с оглед 
постигане на целите, посочени в член 3.
Споменатите дейности може да 
включват:

Or. pt

Изменение 195
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация и комуникации, 
включително кампании за повишаване 
на осведомеността. Финансовите 
ресурси, отпуснати за 
комуникационни дейности по 
настоящия регламент, обхващат и 
институционалната комуникация по 
политическите приоритети на 
Съюза;

заличава се

Or. de

Изменение 196
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата LIFE може да финансира 
публични и частни органи.

Програмата LIFE може да финансира
публични органи.

Or. de

Обосновка

За да се гарантира, че използването на средствата е ефикасно и неутрално в 
стойностно отношение и предоставя максимална добавена стойност за региона, а не 
за индивидуалните интереси.

Изменение 197
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата LIFE може да финансира 
публични и частни органи.

Програмата LIFE може да финансира 
публични и частни органи. Следва да се 
дава приоритет на организации с 
нестопанска цел, местни организации 
и гражданското общество, МСП, 
НПО и академични институции.

Or. en

Изменение 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема многогодишни 
работни програми за програма LIFE.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 29, 

1. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 относно 
приемането на многогодишни работни 
програми за програма LIFE. Комисията 
гарантира провеждането на 
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параграф 2. съответните консултации със 
заинтересованите страни при 
разработването на многогодишни 
работни програми.

Or. en

Изменение 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема многогодишни 
работни програми за програма LIFE. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 29, 
параграф 2.

1. Комисията приема многогодишни 
работни програми за програма LIFE. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 29, 
параграф 2. Комисията гарантира 
провеждането на съответните 
консултации със заинтересованите 
страни при разработването на 
многогодишни работни програми.

Or. en

Обосновка

Приноса на заинтересованите страни при разработването на работни програми е 
важен, с цел гарантиране съответствието между тези програми и капацитета на 
гражданското общество за изпълнение на подходящи проекти по програма LIFE на 
място.

Изменение 200
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка многогодишна работна 2. Всяка многогодишна работна 
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програма има продължителност от най-
малко две години и в съответствие с 
целите, посочени в член 3, определя 
следното:

програма има продължителност от най-
малко три години и в съответствие с 
целите, посочени в член 3, определя 
следното:

Or. en

Изменение 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпределението на средствата за 
финансиране между всичките 
приоритетни области, както и 
различните видове финансиране в 
рамките на всяка подпрограма;

заличава се

Or. en

Изменение 202
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпределението на средствата за 
финансиране между всичките 
приоритетни области, както и 
различните видове финансиране в 
рамките на всяка подпрограма;

б) разпределението на средствата за 
финансиране между всичките 
приоритетни области, както и 
различните видове финансиране, със 
специална „отвъдморска“ секция за 
най-отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии,
в рамките на всяка подпрограма; 

Or. fr
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Изменение 203
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критериите за подбор и отпускане на 
безвъзмездни средства;

д) критериите за подбор и отпускане на 
безвъзмездни средства, като се обръща 
особено внимание на най-
отдалечените региони и на 
отвъдморските страни и територии, 
така че да се гарантира 
пълноценното им участие;

Or. fr

Изменение 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията преразглежда, ако е 
уместно, многогодишните работни 
програми. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 29, 
параграф 2.

3. Всяка многогодишна работна 
програма е с продължителност от 
най-малко три години и може да се 
подновява, при условие, че 
тематичните приоритети, залегнали 
в тази многогодишна програма 
остават валидни. Комисията
разглежда многогодишната работна 
програма най-късно до междинния 
преглед по програмата LIFE Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 29, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 205
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно предоставя най-
показателните резултати от
различните проекти, финансирани в 
рамките на програмата LIFE, с цел да 
се улесни обратната връзка и 
обменът на добри практики в целия 
Европейски съюз.

Or. sl

Изменение 206
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не по-късно от 30 септември 2017 г. с 
оглед на решение за продължаване,
изменение или прекратяване на мерките 
— доклад за външна междинна оценка 
на програма LIFE (и нейните 
подпрограми), включително 
качествените и количествените аспекти 
на нейното изпълнение, размера на 
разходите по дейности, свързани 
съответно с климата и с биологичното 
разнообразие, допълването с други 
съответни програми на Съюза, 
постигането на целите по всичките 
мерки (на нивото на резултатите и 
въздействията, когато е възможно), 
ефективността на използване на 
ресурсите и нейната европейска 
добавена стойност. Оценката освен това 
разглежда обсега за опростяване, 
вътрешната и външна съгласуваност, 

а) не по-късно от 30 септември 2017 г. с 
оглед на решение за продължаване, 
изменение или прекратяване на мерките 
— доклад за външна междинна оценка 
на програма LIFE (и нейните 
подпрограми), включително 
качествените и количествените аспекти 
на нейното изпълнение, размера на 
разходите по дейности, свързани 
съответно с климата и с биологичното 
разнообразие, допълването с други 
съответни програми на Съюза,
финансирането, използвано от всяка 
държава членка и съответния 
процент от индикативното 
национално разпределение за целия 
програмен период, постигането на 
целите по всичките мерки (на нивото на 
резултатите и въздействията, когато е 
възможно), ефективността на 
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запазването на целесъобразността на 
всички цели, както и приноса на 
мерките към приоритетите на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. В доклада се вземат предвид 
резултатите от оценките на 
дългосрочното въздействие на 
предшестващата програма. Докладът се 
придружава от забележки на Комисията, 
включително за начина, по който 
констатациите на междинната оценка се 
вземат предвид при прилагането на 
програмата LIFE, и, по-специално при 
изготвянето на многогодишните 
работни програми;

използване на ресурсите и нейната 
европейска добавена стойност.
Оценката освен това разглежда обсега за 
опростяване, вътрешната и външна 
съгласуваност, запазването на 
целесъобразността на всички цели,
въздействието и добавената 
стойност на дейностите, свързани с 
проекта за пряко и косвено 
участващите общности както и 
приноса на мерките към приоритетите 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. В доклада се 
вземат предвид резултатите от оценките 
на дългосрочното въздействие на 
предшестващата програма. Докладът се 
придружава от забележки на Комисията, 
включително за начина, по който 
констатациите на междинната оценка се 
вземат предвид при прилагането на 
програмата LIFE, и, по-специално при 
изготвянето на многогодишните 
работни програми;

Or. pt

Изменение 207
João Ferreira

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не по-късно от 31 декември 2023 г. —
доклад за външна и независима 
последваща оценка, който обхваща 
изпълнението и резултатите по 
програмата LIFE и нейните 
подпрограми, включително размера на 
разходите по дейности, свързани 
съответно с климата и с биологичното 
разнообразие, степента, до която 
програма LIFE като цяло и всяка от 
нейните подпрограми са постигнали 
своите цели, и приноса на 

б) не по-късно от 31 декември 2023 г. —
доклад за външна и независима 
последваща оценка, който обхваща 
изпълнението и резултатите по 
програмата LIFE и нейните 
подпрограми, включително размера на 
разходите по дейности, свързани 
съответно с климата и с биологичното 
разнообразие, финансирането,
използвано от всяка държава членка и 
съответния процент от 
индикативното национално 
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програма LIFE за постигането на 
общите и конкретните цели на 
стратегията „Европа 2020“.

разпределение за целия програмен 
период, степента, до която програма 
LIFE като цяло и всяка от нейните 
подпрограми са постигнали своите цели, 
и приноса на програма LIFE за
постигането на общите и конкретните 
цели на стратегията „Европа 2020“.

Or. pt

Изменение 208
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове по член 3, параграф 2, член 19, 
параграф 1 и член 19, параграф 3 се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове по член 3, параграф 2 се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].

Or. en

Изменение 209
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 2, член 19, 
параграф 1 и член 19, параграф 3, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 2 може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
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Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в решението по-
късна дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

съюз или на посочена в решението по-
късна дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

Or. en

Изменение 210
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3,
параграф 2, член 19, параграф 1 или 
член 19, параграф 3, влиза в сила само 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът не е възразил срещу него в срок 
от два месеца след нотификацията на 
Европейския парламент и на Съвета за 
съответния акт или, ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 2, влиза в сила само ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не е възразил срещу него в срок от два 
месеца след нотификацията на 
Европейския парламент и на Съвета за 
съответния акт или, ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да правят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 211
Jutta Haug

Предложение за регламент
Приложение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ
Логото на LIFE
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Обосновка

Свързано с изменението на член 8а (нов). Досега логота на LIFE много успешно 
осигурява видимостта на финансирането от Съюза в областта на околната среда и 
климата и приноса му към дейностите на място за опазване на природата и околната 
среда. Ето защо е уместно споменаването на логота на LIFE в настоящия регламент.

Изменение 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Приложение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ
КРИТЕРИИ ЗА ГЕОГРАФСКИ 

БАЛАНС ЗА ВСИЧКИ ПРОЕКТИ
Отпускането на средства за всички 
проекти зависи от това дали те 
отговарят на минимум от изисквания 
за качество, които се определят от 
комитета LIFE, в съответствие с 
член 24, параграф 2, буква д).
Интегрирани проекти
2. По време на програмния период 
всяка държава членка има право на 
два интегрирани проекта в рамките 
на тематичните области, посочени в 
член 18, буква г) в подпрограмата за 
околната среда, т.е. на един 
интегриран проект за природа и един 
за вода, отпадъци или въздух.
3. По време на програмния период 
всяка държава членка има право на 
един интегриран проект в рамките на 
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областта, посочена в член 18, буква г) 
в подпрограмата за действия по 
климата, т.е.за смекчаване на 
изменението на климата или за 
адаптиране към него.
4. За интегрираните проекти 
индикативните минимални и 
максимални суми, разпределени за 
всеки интегриран проект се 
определят от комитета за 
програмата LIFE, посочен в член 29 в 
съответствие с член 24, параграф 2, 
буква б) за цялостното разпределение 
на средства за интегрирани проекти.
5. Проектите се разпределят с оглед 
на постигане на целите, определени 
от комитета за Програмата LIFE в 
съответствие с член 24, параграф 2,
буква г) за всяка от тематичните 
области, посочени в член 18, буква г).
6. Горепосочените критерии не 
изключват възможността 
държавите членки да кандидатстват 
за средства за допълнителни 
интегрирани проекти в рамките на 
целия годишен бюджет на 
програмата LIFE и индикативните 
национални разпределения.
Други проекти
7. Всички проекти за всяка държава 
членка се оценяват и класират в 
съответствие с получените при 
оценката точки.
8. В рамките на целия годишен 
бюджет по програмата LIFE за всяка 
държава членка най-добрите проекти 
се възлагат в съответствие с член 24, 
параграф 2, буква д).
9. В съответствие с член 9, параграф 
2, изискването за 50 % за подкрепящи 
опазването на природата и 
биологичното разнообразие проекти 
се гарантира в процеса на възлагане.
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