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Програмата LIFE и отвъд нея:
постигане на устойчивост чрез новата многогодишна финансова рамка 

(МФР) за периода 2014—2020 г.

Дискусиите относно програмата LIFE следва да се провеждат в контекста на по-широк 
дебат за това как да се гарантира, че ЕС ще постигне целите за устойчив растеж, 
заложени в стратегията „ЕС 2020“. Ето защо в настоящия работен документ 
конкретните съображения относно програмата LIFE се доразвиват в посока към по-
глобално разглеждане на елементите, свързани с постигането на устойчивост в новата 
МФР. 

Разбира се, наличието на стабилна законодателна рамка в областта на околната среда и 
климата е съществена предпоставка за поемане по пътя на устойчивото развитие. Все 
пак възможностите за избор на инвестиции в рамките на общата бюджетна рамка може 
значително да увеличат потенциала за промяна.

Същинската „зелена“ част на бюджета под формата на предложения инструмент LIFE 
съответства само на 0,3 % от бюджета на ЕС. Ако преходът към нисковъглеродна и 
ефективно използваща ресурсите икономика е сериозно поставена цел, тези средства 
очевидно са недостатъчни. Програмата LIFE ще може само да запълни празнините, 
които не са обхванати чрез интегрирането на действия за постигане на устойчивост във 
всички фондове на ЕС. 

Комисията изчислява финансирането, необходимо за постигането на целите на ЕС в 
областта на околната среда и климата, на около 316 милиарда евро годишно, като има 
предвид само избрани области.1 Понастоящем са в ход преговорите относно цялостната 
МФР и 58 секторни законодателни предложения и е точният момент да се разгледа 
внимателно до каква степен основните категории разходи в МФР задоволяват нуждите 
от финансиране за постигане на устойчиво развитие. 

Настоящите съображения са мотивирани също и от стремежа към разходноефективен и 
обоснован бюджет на ЕС: интегрирането позволява едновременно постигане на 
няколко политически цели; огромният потенциал за заетост и технологичен напредък, 
който предлага икономиката, ефективно използваща ресурсите, е представен в 
подробности. Би било изключително безотговорно — особено като се има предвид 
малкият бюджет на ЕС — този потенциал да не бъде използван.

Целта за постигане на устойчивост в предложенията на Комисията за МФР

В своето съобщение „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ и придружаващите го 
документи, Комисията предлага да се осигурят инвестиции в областта на околната 
среда и климата чрез комбинация от интегриране в други фондове и специален 
инструмент (LIFE). Освен това в него се посочва обвързването с условия при 
използването на други фондове и кръстосаното спазване в селскостопанската политика 
като ключови елементи за задействането на тези инвестиции. Това предполага заделяне 
на 20 % от средствата в МФР за дейности по политиката в областта на климата. По-
конкретно в предложенията са заложени следните основни елементи, свързани с 
постигането на устойчивост: 
                                               
1 Бюджет за стратегията „Европа 2020“, SEC(2011)0868 окончателен, глава 11.
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Хоризонтални разпоредби
 Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Ясната ориентация за преход в 

бюджета към нисковъглеродна и ефективно използваща ресурсите икономика, е 
приоритет.

 Проследяване на разходите, свързани с биологичното разнообразие и 
изменението на климата:2 Комисията предлага отбелязване на всички разходи 
като свързани единствено с климата (100 %), значително свързани с климата
(40 %) и несвързани с климата (0 %). Подобни процедури се установяват и за 
свързаните с околната среда и биологичното разнообразие разходи. 

 Обща стратегическа рамка (ОСР) и Регламент за общоприложимите 
разпоредби (РОР):3 ОСР превежда общите цели на стратегията „Европа 2020“ в 11 
тематични цели за инвестиции на ЕС по места, три от които са ясно свързани с 
климата/околната среда. ОСР има за цел да създаде координация между петте 
фонда, които обхваща,4 както и между други фондове и политики на ЕС. В нея 
програмата LIFE се споменава като област на политиката, в която се използва 
взаимното допълване между различните инструменти на Съюза на национално и 
регионално равнище, като специално се разглежда концепцията за интегрирани 
проекти (ИП) по програма LIFE.

Въз основа на ОСР, РОР осигурява по-технически правила относно прилагането и 
въвежда нова концепция за предварително обвързване с условия, като някои от тях 
са свързани както с климата, така и с околната среда (РОР приложение IV). 
Изпълнението на тези условия ще се оценява в договора за партньорство между 
държавата членка и Комисията, а в случай на продължително неизпълнение може да 
се стигне до спиране на средствата.

 Поставяне на цел/мониторинг: Повечето законодателни предложения за МФР 
съдържат ясни, измерими цели, отчасти свързани с околната среда/климата, и 
предвиждат рамка за проверка на изпълнението. 

Разпоредби за отделните фондове

 Европейски фонд за регионално развитие:5 Предлага се заделянето на ресурси за 
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, за иновации и 
подкрепа на МСП — най-малко 80 % за по-развитите региони и поне 50 % за по-
слабо развитите. 5 % от ресурсите се разпределят за устойчиво градско развитие.

 Кохезионен фонд:6 Предлага се фокусиране върху подобряване на състоянието на 
околната среда, устойчивото развитие и трансевропейските транспортни мрежи 
(TEN-T). Внимание се отделя също така на опазването и възстановяването на 
биологичното разнообразие, подобряването на градската среда и намаляване 
замърсяването на въздуха.

                                               
2 COM(2011)0500; РОР COM(2011)0615: Съображение 12 и член 8. 
3 РОР COM(2011)0615: член 9, член 17, приложение IV, членове 47 и 54; ОСР: SWD (2012) 61 I/II. 
4 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд 
(КФ), Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейски фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР).
5 COM(2011)0614: Членове 4, 5 и 7.
6 COM(2011)0612: Членове 2 и 3.
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 Механизъм за свързване на Европа (CEF):7 Голяма част от предложените 50 
милиарда евро в бюджета на CEF е предвидена за транспортни мрежи, управлявани 
от насоките за TEN-T, приоритетно за железопътния сектор. Постигането на 
климатичните цели 20/20/20 на ЕС е една от общите цели на CEF. Целта на 
трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) е да се ускори реконструкцията на 
съществуващата и изграждането на нова енергийна инфраструктура, така че да се 
постигнат целите на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата.

 Европейски социален фонд (ЕСФ): Без да допринася пряко за целите в областта на 
околната среда или климата, ЕСФ може да подкрепи до известна степен прехода 
към нисковъглеродна и ефективно използваща ресурсите икономика чрез 
подходящи образователни и учебни дейности.

 Схема за директни плащания на Общата селскостопанска политика (ОСП)8

Комисията предлага така нареченото „екологизиране на първия стълб“, при което 
30 % от директните плащания ще бъдат предназначени приоритетно за 
„екологосъобразни мерки“ като постоянни пасища, диверсификация на културите и 
екологични приоритетни области. Предлага се засилване на някои разпоредби за 
кръстосано спазване.

 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР):9

Управлението на природните ресурси, действията в областта на климата и 
приобщаващото развитие на селските райони са сред основните цели на ЕЗФРСР. 
Комисията предлага държавите членки да продължат да изразходват поне 25 % от 
своя пакет за развитие на селските райони за управление на земите и за мерки за 
смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптирането към него, 
и ще интегрира техния подход, за да отговори на специфичните нужди на зоните по 
„Натура 2000“. 

 Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР):10 Намаляване на 
въздействието на риболовните дейности върху морската среда е сред приоритетите 
на ЕФМДР, както и опазването и възстановяването на морското биологично 
разнообразие и екосистеми, и насърчаването на устойчивото развитие на 
аквакултурата. Това е единственият фонд, който специално насърчава 
координацията с интегрираните проекти по LIFE.

 Хоризонт 2020“:11 По рамковата програма за научни изследвания и иновации към 
ресурсната ефективност, действията в областта на климата и суровините ще бъде 
насочен специален пакет от 3,1 милиарда евро (по цени от 2011 г.). Подкрепят се 
също така ресурсната ефективност и свързани с климата мерки във всички 
съответни направления за действие.

Постигането на устойчивост, както се разглежда в позициите на Парламента 
относно предложенията за МФР

Парламентът е изразил своето становище относно устойчивостта на финансирането на 

                                               
7 COM(2011)0665; ТЕN-Т: COM(2011)0650/2; TEN-E: COM(2011)0658.
8 COM(2011)0625: Членове 29— 33; COM(2011)0628: Дял VI, приложение II.
9 COM(2011)0627: Съображения 28 и 31, членове 9, 22— 26, 29— 32, 35, 39, 74— 76.
10 COM(2011)0804: Членове 6, 10, 36, 37, 38, 52—54 и 81, буква г).
11 COM(2011)0809/COM(2011)0811: Приложения; COM(2011)0808: Раздел 3.
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ЕС в няколко документа. В резолюцията за МФР се подчертава, че финансирането на 
ЕС следва, когато това е възможно, да допринася за постигането на повече от една 
политическа цел едновременно. Действията в областта на изменението на климата 
следва да бъдат включени във всички свързани с това разходни части. По отношение на 
проследяването на разходите за околната среда и климата ЕП подкрепя задължението 
да се посочва къде секторните програми са допринесли за изпълнението на 
климатичните цели 20/20/20 и на целите на водещата инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“. По-конкретно ЕП изисква целите в областта на климата и 
околната среда да залегнат трайно в научноизследователската политика, при 
изграждането на енергийната и транспортната инфраструктура, както и в Общата 
селскостопанска и в политика на сближаване.12

В своята резолюция относно Пътна карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, ЕП призовава за 
по-голяма съгласуваност между политиките на Общността с оглед да се постигнат 
целите на пътната карта и да се гарантира, че нейните приоритети са напълно 
интегрирани в МФР за периода 2014—2020 г. Парламентът подкрепя намерението за 
интегрирано управление на свързаното с климата финансиране и за заделяне на 20 % от 
ЕФРР за инвестиции в производство на енергия от възобновяеми източници и 
енергийна ефективност.

Въпроси за разискване
1. Предвид намерението на ЕП и на Комисията да използват програма LIFE само като 
инструмент, допълващ интегрирането на свързаните с околната среда и климата
действия в основните фондове на ЕС — спомагат ли настоящите предложения за 
постигането на тази цел? 

2. Необходимото финансиране за „Натура 2000“ се изчислява на най-малко 5,8 
милиарда евро годишно. Като се има предвид, че е трудно да се определят точно 
отпуснатите средства от ЕС за „Натура 2000“, финансирането на биологичното 
разнообразие по линия на политиката на сближаване е под средното за други категории 
разходи, а според изчисленията всички средства, взети заедно, покриват едва 20 % от 
финансовите нужди на „Натура 2000“. Как може да се осигури надеждно финансиране 
в достатъчен размер за политиката на ЕС за биологичното разнообразие?

3. Трудностите с проследяването на разходите, свързани с за околната среда и 
климата, са били подлагани на критика многократно. Предложените промени в 
системата от кодове ще бъдат ли достатъчни, за да докажат на обществеността точно 
къде ЕС инвестира в обществени екологични блага?

4. Предварителната обвързаност с условия, предвидена за фондовете по ОСР, както 
и разпоредбите за кръстосано спазване в първия стълб на ОСП, поставя изплащането на 
средствата в зависимост от спазването на законодателството на ЕС. Обхванати ли са 
всички съответни законодателни изисквания по отношение на околната среда?

5. Предварителната обвързаност с условия предвижда задължителното въвеждане на 
                                               
12 Виж резолюцията за МФР и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (ENVI) от 27 януари 2011 г. във връзка с резолюцията за МФР.



PE487.708v01-00 6/6 DT\898630BG.doc

BG

статистическа система и показатели за резултатите. Какви възможности предлага 
новата МФР за изпълнение на целите на приетото от ЕП законодателство относно 
икономическите сметки за околната среда и резолюцията относно показател „Отвъд 
БВП“?


