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Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

При подготовката на всяка многогодишна финансова рамка ЕС се намира на кръстопът 
по отношение на въпроса накъде да насочи своите средства и как да разпредели 
ресурсите в подкрепа на своите политики. Въпреки че бюджетът на ЕС съставлява едва 
2 % от всички публични разходи в 27-те държави членки, ефектът на разходите на ЕС 
като стимул за привличане на допълнително финансиране и модел не трябва да се 
подценява. В настоящия работен документ са изложени съображения специално 
относно програмата LIFE, последвани от няколко въпроса за разискване, които бих 
желала да споделя с вас.

На 12 декември 2011 г. Европейската комисия предложи регламент за създаване на 
Програма за околната среда и действията по климата (LIFE), която да продължи 
действието на програмата LIFE+, провеждана от 2007 до 2013 г. Основните елементи 
са:

 Повече финансиране: 3,2 млрд. EUR в сравнение с 2,181 млрд. EUR за програмата 
LIFE+ (и в двата случая по цени от 2011 г.1).

 Две подпрограми: една в областта на околната среда и една нова за действията в 
областта на климата.

 Добавяне на „Интегрирани проекти“ (ИП): основната цел е да се подобри 
прилагането на политиката в областта на околната среда и климата и да се 
подпомогне нейното интегриране в други политики, като се работи в по-големи 
мащаби в сравнение с традиционните проекти (ТП). В идеалния случай в 
допълнение към финансирането по линия на LIFE чрез ИП ще бъдат мобилизирани 
други фондове на ЕС и частни фондове.

 Засилена стратегическа насоченост: целта е търсенето да се управлява по-активно 
чрез определяне на (неизчерпателни) приоритети в многогодишните програми, в 
които се конкретизират тематичните приоритети.

 Насоченост к ъ м  биологичното разнообразие: 50 % от ресурсите по 
подпрограмите за околната среда ще продължат да се заделят за 
природа/биологично разнообразие.

 Променени размери на финансиране: Предлагат се механизми за опростяване 
като по-широко използване на еднократни фиксирани плащания или електронно 
подаване на заявления. Разходите за ДДС или разходите за постоянен персонал вече 
няма да се считат за допустими за финансиране, тъй като се оказва, че 
проследяването и отчитането им създават затруднения. Това ще се компенсира чрез 
увеличаване на размера на съфинансирането от настоящите 50 % на 70 % (ТП) или 
80 % (ИП).

 Подбор на проектите въз основа на качествата им: В предложението се 
предвижда отпадане на индикативните национални годишни разпределения 
(„националните пакети“) и връщане към подбор на основата на качеството.

                                               
1 По отношение на съпоставимите цени (от 2011 г.) влиянието на изменението на цените от базовата 
година до текущата година е изчистено. Под текущи цени се разбира стойността на базата на цените през 
всяка референтна година (в предложението относно LIFE: 3,6 млрд. EUR). 
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 Засилено участие на трети страни: Освен сътрудничеството с държавите, 
членуващи в ЕИП, страните кандидатки и страните от Западните Балкани, в 
изключителни случаи биха могли да се допускат дейности извън Съюза.

 Управление: Някои управленски задачи се делегират на съществуваща 
изпълнителна агенция.

Решително подкрепям подхода на Комисията в нейното предложение относно 
програмата LIFE за периода 2014—2020 г .  В своята резолюция относно МФР 
Европейският парламент призова за запазване на отделен финансов инструмент за 
околната среда в допълнение към подхода за включване на околната среда и 
изменението на климата във всички секторни политики на ЕС.2 Настоящото 
предложение отразява това искане. Имам намерение да предложа изменения и/или 
допълнения във връзка със следните точки:

Бюджет: Оценките на програмата LIFE винаги са били изключително положителни и 
са подчертавали нейната добавена стойност.3 Тъй като текущите ТП се доказаха като 
много успешни, тяхното финансиране следва да се увеличи. Заделянето на 78 % от 
средствата по програма LIFE за безвъзмездно финансиране на дейности по проекти 
следва да продължи.
Предложението на Комисията за увеличение на бюджета се съпровожда от поставянето 
на нови цели: 1) ангажиране в по-голяма степен със смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането към тях и 2) подпомагане на прилагането чрез 
интегрирани проекти. Напълно одобрявам това разширяване на приложното поле на 
инструмента. Интегрираното изпълнение и прилагане на политиките на ЕС са 
подчертани като ключови предизвикателства в резолюцията за МФР и стратегията 
„ЕС 2020“. Следователно средствата, които Комисията предвижда и счита за 
необходими за тези два елемента, следва да се прибавят към текущия бюджет.
Установено е, че нуждите от финансиране за Натура 2000 възлизат най-малко на 
5,8 млрд. EUR годишно.4 При все че от други фондове на ЕС, национални и частни 
източници, се осигурява — и ще трябва да се осигурява — значителен дял от 
финансирането за мрежата Натура 2000, все още се наблюдава голям недостиг. 
Следователно на програмата LIFE следва да се предоставят толкова средства, че 
нейният принос да бъде най-малко 10 % от годишното финансиране.
Географски баланс и подбор на проекти: Предвид основната цел на фондовете на ЕС 
за създаване на европейска добавена стойност одобрявам предложението на Комисията 
за замяна на националните пакети със система за подбор на ТП, основана на качествата 
на проектите. Опитът през последните години показа, че дори националните 
разпределения не гарантират балансирано приемане на проекти по LIFE (виж графика 1 
по-долу).
Ето защо ще предложа усъвършенствани програми за обучение за компетентните 

                                               
2 Виж резолюцията относно МФР от 8 юни 2011 г.
3 Виж например междинната оценка за прилагане на регламента за LIFE+, април 2010 г.; Оценка на 
въздействието на предложението относно LIFE за периода 2014—2020 г.: SEC(2011)1542; Последваща 
оценка на програмата LIFE за периода 1996—2006 г., юли 2009 г.; Насочваща информация относно 
програма LIFE, публикувана на електронната страница на програмата.
4 Финансиране на Натура 2000. Инвестиции в Натура 2000: ползи за природата и хората. Работен 
документ на службите на Комисията, SEC(2011)1573 окончателен.
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органи и заинтересованите страни, които имат намерение да кандидатстват за 
финансиране по линия на LIFE. Предвид значението на програмата LIFE за опазване на 
биологичното разнообразие страните/регионите със сравнително висок процент 
територии от значение за Общността получават специална техническа помощ, за да 
могат да се възползват от съответните възможности за финансиране. В допълнение 
приемането на проекти и достъпността в региони с икономически затруднения и малки 
възможности за съфинансиране следва да се повишат — ето защо аз смятам да 
предложа за тези региони да е допустим по-висок размер на съфинансирането, 
например в съответствие с критериите на политиката на сближаване.
Приемам, че по отношение на интегрираните проекти географският баланс следва да се 
гарантира с оглед на техния характер на модел и факта, че във всяка държава членка 
съществуват трудности във връзка с изпълнението. По мое мнение в регламента следва 
да бъде определен минимален брой ИП на държава членка.
Правила за възстановяване на разходите и опростяване: Около 5 % от средствата по 
LIFE в момента се разходват за възстановяване на ДДС, около 22,5 % — за 
възстановяване на разходи за постоянен персонал, като разликите между проектите са 
значителни. Европейският бюджет е мощен, но малък инструмент и аз съм крайно 
скептична по отношение на използването му за разходи, които нямат непосредствен 
принос към конкретни действия, водещи до европейска добавена стойност.
По мое мнение възстановяването на данъци, които постъпват в националните бюджети, 
не е в рамките на компетенциите на ЕС. Самите държави членки следва да бъдат 
настоятелно насърчавани да възстановяват националния данък върху добавената 
стойност на организациите с нестопанска цел, които участват в проекти по програма 
LIFE.5 Предвид казаното тежестта върху НПО, които осъществяват проект по програма 
LIFE и не са в състояние да възстановят разходите за ДДС съгласно правилата на 
програма LIFE или националните правила за ДДС, не може да бъде компенсирана с 
увеличен размер на съфинансирането. Ето защо аз ще предложа да се прилагат същите 
правила за ДДС по програма LIFE като предвидените в регламента за общоприложими 
разпоредби за фондовете на ЕС, обхванати от общата стратегическа рамка (ОСР). 
Следователно публичните субекти не следва да могат да заявяват възстановяване на 
ДДС.
Решително подкрепям дейностите на НПО, академичните институции и публичната 
администрация, свързани с околната среда. Въпреки това обаче смятам за спорен 
въпроса с финансирането на част от техния постоянен персонал чрез малкия бюджет на 
програма LIFE. В обяснителния меморандум на Комисията се посочва, че 
допустимостта на разходите за персонал, отнасящи се за постоянен персонал, който не 
е изрично назначен по проекта, може да бъдат ограничени или изключени, като не се 
дава допълнително пояснение на понятието „постоянен персонал“. По отношение на 
допустимостта на ДДС, ако в регламента за LIFE не е посочено друго, за разходите за 
персонал се прилагат разпоредбите на (преразгледания) финансов регламент.

Считам подхода на Комисията за оправдан по отношение на задачите, които 
обикновено могат да се очакват от публичен администратор, когато става въпрос за 
управление на обществени блага като околната среда и природата. Следователно за 

                                               
5 Виж също Резолюция на ЕП от 13 октомври 2011 г. относно бъдещето на ДДС (2011/2082(INI)), 
точка 19.
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публични субекти допустими следва да бъдат единствено разходите за персонал, който 
е изрично назначен за проект по програма LIFE. За други бенефициери разходите за 
постоянен и временно нает персонал следва да останат допустими. Сложната 
процедура на попълване на ведомости за работното време на персонала по проекта, при 
която често възникват грешки, се опростява. Освен това аз напълно подкрепям 
останалите предложени елементи за опростяване.

Интегрирани проекти: Включването на свързани с околната среда и климата аспекти 
във всички фондове на ЕС е една от основните цели, посочени в резолюцията на ЕП 
относно МФР. ИП в рамките на програмата LIFE са конкретен инструмент за 
постигането им и следователно ще получат моята категорична подкрепа. ИП не 
отменят отговорността при изпълнението на държавите членки, но играят ролята на 
пример, като изграждат конструктивно и трайно сътрудничество между различните 
подразделения на администрациите. Те ще окажат благотворно въздействие върху 
останалите фондове чрез повишаване на капацитета за усвояване по отношение на 
разходите, свързани с околната среда, и чрез насочването му към основните 
предизвикателства пред прилагането.

ИП обаче могат да постигнат успех единствено ако идеята намери добра основа в други 
фондове на ЕС, така че да се гарантира техният финансов принос и предвиденият 
стимулиращ ефект. Понастоящем за координиране с програма LIFE се споменава само 
в Европейския фонд за морско дело и рибарство и в ОСР.6 От решаващо значение е 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да заяви 
твърда позиция пред комисиите, компетентни за основните фондове, и да отстоява 
последователното включване на изискването за „координиране с ИП по програма LIFE“ 
във всеки фонд.

Друга предпоставка за „разгръщане на концепцията за ИП“ ще зависи от конкретната й 
роля в рамките на инструмента LIFE и нейното конкретизиране в регламента. 
Интегрираните проекти не трябва да заменят или да се конкурират с традиционните 
проекти; оттук произтича моето предложение текущото ниво на бюджета за ТП да се 
запази и ИП да се разглеждат като важна, но допълнителна характеристика на програма 
LIFE.

Въпроси за разискване

1. При гласуването на 21 март комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните потвърди целите на стратегията за биологичното 
разнообразие и подчерта опустошителните икономически последици за обществото, до 
които води загубата на биологично разнообразие. По какъв начин следва да бъдат 
отразени в бюджета на програма LIFE тези амбиции?

2. Как от проектите по програма LIFE може да се извлекат балансирани в географско 
отношение ползи?

3. Каква следва да бъде ролята на програма LIFE при финансирането на постоянен 

                                               
6 Общата стратегическа рамка превръща целите на стратегията „Европа 2020“ в приоритети за ЕФРР, 
ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР. 
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персонал?

4. Какви механизми са необходими, за да се гарантира осъществимостта на ИП и 
техният стимулиращ ефект? Как в останалите фондове да се предвидят градивни и 
силни стимули, така че да стане възможно разходите като ефект действително да се 
подсилват взаимно?

Графика 1: LIFE+ 2007—2010 г.: Усвояване на националните разпределения по 
държави

Източник: Регламент за създаване на програма LIFE, географски баланс, Информационен 
документ на Комисията № 1 от 26 март 2012 г.
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