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Проектоизменение 6303 === ENVI/6303 ===

Внесено от Andrea Zanoni, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 02 04 02 04

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Регионално обединяване на МСП за кръгова икономика
Забележки:
Добавя се следният текст:
Страховете от недостиг на редица ограничени ресурси, нарастващият натиск върху 
възобновяемите ресурси, свързаното с това повишаване и нестабилност на пазарните цени и 
страховете от икономическа нестабилност и социално напрежение доведоха в световен мащаб 
до промяна на политическата програма, с цел разработване и прилагане на инструменти и 
мерки за използване на ресурсите, които да спомогнат за гарантиране задоволяването на 
нуждите на увеличаващото се световно население, без да се накърняват потребностите на 
бъдещите поколения. На равнището на ЕС това включва пътна карта на ЕС за ефективно 
използване на ресурсите, изготвена през 2011 г. Пътната карта се основава на вече приетото 
законодателство и политики (например Директивата за екодизайна, Тематичната стратегия 
за природните ресурси, политиките за отпадъците)* и осигурява рамка за някои по-конкретни 
политики, като например политиките за препроектиране на продуктите, за по-оптимална 
повторна употреба и рециклиране на продуктите, за заместване на някои материали и 
икономия на ресурси.
Въпреки постигнатия напредък се счита, че постигането на по-голяма ефективност на 
ресурсите не е достатъчно, тъй като повишаването на ефективността често се компенсира 
от увеличената употреба на продукти (напр. ефект на бумеранга). Съгласно препоръките на 
Съвета за предприемане на мерки за насърчаване на кръгова, зелена икономика**, беше 
подчертана необходимостта от стабилизиране и допълнително изясняване на програмата за 
ефективно използване на ресурсите***. Беше подчертано, че създаването на „кръгова 
икономика“ е важно средство за преминаване към дематериализация и оптимизиране на 
повторната употреба, рециклирането и заместването на материали. Например, със своето 
законодателство Китай цели постигането на „кръгова икономика“ с оглед развитието на 
дейности за намаляване на употребата, повторно използване и рециклиране на материалите в 
процеса на производство, разпространение и потребление на стоките. На равнището на ЕС 
съществува законодателство, насърчаващо например екологичните нововъведения, но няма 
амбициозен, съгласуван и стратегически цялостен подход за преминаване от постепенни към 
радикални иновации. От друга страна, се счита, че регулаторната и политическа несигурност 
потенциално би подкопала конкурентоспособността на една просперираща екологична 
промишленост и в още по-голяма степен — кръговата икономика. А потенциалните ползи са 
огромни.
В анализ на Макинзи, изготвен за фондация „Елън Макартър“ ****, нетните икономии на 
материални разходи от кръговата икономика се оценяват на 340—380 милиарда щатски 
долара годишно при „преходен сценарий“ и 520—630 милиарда щатски долара при „разгърнат 
сценарий“ на равнището на ЕС до 2025 г., като се взема предвид само част от преработващата 
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промишленост. Допълнителните очаквани ползи включват намаляване на нестабилността на 
цените и рисковете при доставките, потенциалните ползи за заетостта, намаляването на 
външните разходи и дългосрочната устойчивост на икономиката. Извличането на тези ползи 
би означавало предприемането на смели и творчески мерки за разчупване на линейния модел 
„вземи—направи—изхвърли“.
Описание на проекта
Цели
Редица новаторски дружества вече са се устремили към въвеждането на кръгова икономика. 
Сред тях са някои дружества, които подкрепят кръговия дизайн, например подхода „от люлка 
до люлка»®, както и някои нови иновативни бизнес модели, като например съвместното 
потребление*****. Фондация «Елън Макартър“ определи следните принципи на кръговата 
икономика: 1) Проектиране на продуктите без генериране на отпадъци — продуктите са 
включени в цикъл на демонтаж и повторно използване 2) Строга диференциация между 
консумативите и трайните компоненти — консумативите трябва да бъдат върнати по 
безопасен начин в биосферата, а трайните компоненти следват различни цикли на поддръжка 
с цел повторно използване/преразпределение до крайния етап на рециклиране 3) Циклите „от 
енергия до гориво“ следва да бъдат възобновяеми по своята същност.
Пилотният проект за сътрудничество и участие на различните сектори на местно и 
регионално равнище може да даде емпирична информация за практическото прилагане на 
концепцията и може да послужи като важен пример за тестване и обучение, както и за 
преосмисляне на мерките за кръговата икономика. Във връзка с това дейностите на малките и 
средните предприятия, обединени в местни клъстери, могат да представляват важна 
отправна точка.
Бяха идентифицирани следните особено важни предизвикателства, които трябва да бъдат 
преодолени ******. Техният емпиричен анализ включва основните цели на представения 
пилотен проект:
 Съществуващите политически и финансови програми осигуряват ли достатъчно подкрепа? 
Целта е да се проучат регулаторните и политически предизвикателствата пред дружествата 
и инструментите, които могат да осигурят стимули за радикална иновация.
— Съществуващите промишлени инициативи, като например Националната програма за 
симбиоза в промишлеността на Великобритания, доведоха до икономии на енергия и ефективно 
използване на ресурсите, но те рядко променят основните модели на производство и 
потребление. Създаването на платформа, която да подкрепя събирането и обмена на данни, 
разпространението на най-добри практики и насърчаването на сътрудничеството между 
предприятията, е от решаващо значение за организацията и участието на по-голям спектър 
от промишлени сектори и множество различни дружества. Това може да бъде важна 
отправна точка за по-нататъшно задълбочаване и ускоряване на напредъка.
— За преодоляване на съществуващите пропуски в знанията, следва да се улесни 
сътрудничеството между предприятията, работещи в областта на материалознанието, 
дизайнерските школи и предприятията, за да се гарантира по-нататъшно предаване на 
знанията.
— Документирането на успехите и неуспехите при прилагането на кръговата икономика също 
е необходимо, за да може да се обменя информация за създаването на стойност, както и за 
предизвикателствата, които трябва да бъдат взети предвид.
— По-специално малките и средните предприятия (МСП) страдат от липсата, лошото 
качество и несъответствието на данните и информацията за различните мерки във връзка с 
кръговата икономика. Много вероятно е те да се сблъскат със силен натиск и потенциално 
високи разходи по сделките (например за развитието на капацитет и умения). Въпреки че 
съществуват първоначални платформи за обмен на информация, като например „Кръгова 
икономика 100“ на фондация „Елън Макартър“, те са по-склонни да се насочат към големи 
дружества или да оперират в световен мащаб. Това води до риска МСП да се окажат в 
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ситуация, при която големи части от нововъзникващите пазари вече са завладени от няколко 
големи дружества. Все пак МСП се възприемат като важен фактор за икономическата 
стабилност на Европа поради тяхната роля на иновационни центрове и поради 
възможностите за заетост, които те осигуряват.
Перспективи
Досега съществуващите (пилотни) проекти, свързани с концепцията за кръгова икономика, са 
насочени основно към затваряне на цикъла на използване и рециклиране на металите и 
полезните изкопаеми. В своята резолюция от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно 
използване на ресурсите *******, в частта за природния капитал и екосистемните услуги 
Европейският парламент 
призовава Комисията да използва най-добрите практики в областта на ефективното 
използване на ресурсите, за да изготви подходящи критерии и да стартира пилотни проекти за 
редица ресурси, например фосфор, с оглед постигане на почти 100% повторна употреба до 2020 
г. и оптимизиране на използването и рециклирането на материалите; също така ЕП 
подчертава, че тези пилотни проекти следва да получават пряко финансиране от ЕС.
След този призив и очертаването на горепосочените основни цели, предложеният пилотен 
проект ще цели създаването на 2—3 клъстера, които да включват дружества от различни 
сектори на промишлеността. Те ще включват дружества, доставящи както консумативи, 
така и трайни компоненти, за да може инициативата да се разпростре малко по-далеч от 
разглеждането на отделните материали. За да се осъществи това, проектът ще трябва да 
осигури експертен опит за извършването на организационни промени, както и най-нови научни 
познания. Първата цел може да бъде подкрепена с консултантски услуги за управление на 
промяната и организационно развитие, а втората цел може да бъде постигната в 
партньорство с научни институции и центрове за иновации, сътрудничество и трансфер на 
технологии.
Новаторските дружества ще включват главно малки и средни предприятия, с цел проучване на 
потенциално високите разходи по сделките, потребностите от способности и умения, като 
същевременно се използва техният иновативен капацитет. Дружествата следва да бъдат 
групирани регионално, като същевременно оперират в повече от една държава членка, за да се 
получи полезна информация за различните национални регулаторни и политически рамки. Това 
може да се постигне, като вниманието се насочи към малките и средните предприятия в 
трансграничните региони, като например еврорегиона Тирол - Южен Тирол - Трентино 
********.
Използваните средства ще включват развитието на реални и виртуални платформи, 
специфични семинари и обучителни семинари за насърчаване на обмена на съответни данни, 
най-добри практики, както и споделяне на умения. Следва да се сформират различни работни 
групи с цел специална подготовка на различните мерки за въвеждане на кръгова икономика, 
които ще се тестват чрез развитието на индустриални паркове или бизнес модели за 
съвместно потребление. Пилотният проект следва също да бъде свързан с някои глобални 
инициативи като „Кръгова икономика 100“ или Европейската платформа за социални 
иновации с оглед насърчаване на взаимодействието чрез участието на представители и 
взаимосвързани събития.
Очакваният резултат следва да бъде разработването на организационен план за подкрепа на 
подобни бъдещи инициативи.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011 г.) EU Natural Resources policy: 
Signposts on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. (Политика 
на ЕС за природните ресурси: Пътепоказатели на пътната карта за устойчивост. Насоки за 
европейска политика в областта на околната среда). Институт за европейска политика в 
областта на околната среда (IEEP).
** Съвет на ЕС (2012 г.). Заключения относно определянето на рамката за Седмата програма за 
действие на ЕС за околната среда. 3173-то заседание на Съвета по околна среда.
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***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012 г.). Към Седма програма за действие за 
околната среда: Приоритети и потребности от действие. Политически документ на IEEP от 
септември 2012 г.
**** Фондация „Елън Макартър“ (2012 г.) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition (Към кръгова икономика: Икономически и бизнес 
аргументи за ускорен преход). Обединено кралство.
***** Това включва инициативи, като например „Карузо каршеринг“ — интернет платформа, 
която обединява собствениците и потребителите на автомобили: www.carusocarsharing.com. 
На следната интернет страница има изчерпателен списък на фирми, работещи в тази област: 
www.meshing.it.
******Hislop H. и Hill. J. (2011 г.). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security 
(Преоткриване на колелото: кръгова икономика за ресурсна обезпеченост) Green Alliance, United 
Kingdom & Preston F. (2012 г.). A Global Redesign? Shaping the Circular Economy. (Световна 
промяна? Оформяне на кръговата икономика). Информационен доклад 2012/2. Chatham House, 
Обединено кралство.
******* Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно 
използване на ресурсите (2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Инициативи за насърчаване на ефективното използване на ресурсите съществуват, но няма 
съгласуван стратегически цялостен подход за преминаване от постепенни към радикални иновации.. 
Регулаторната несигурност може потенциално да подкопае конкурентоспособността на една 
просперираща кръгова икономика. Пилотният проект за междусекторно сътрудничество на местно 
равнище може да предостави емпирична информация за преминаване от модела „вземи, направи, 
изхвърли“ към кръгова икономика. Това може да бъде важен казус за преосмисляне на циклични 
мерки, простиращи се отвъд суровините, с акцент върху сътрудничеството между малките и средните 
предприятия, обединени в местни клъстери.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6312 === ENVI/6312 ===

Внесено от Vladko Todorov Panayotov, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 02 07

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Създаване на регионален център за Югоизточна Европа за напреднало 
рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
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Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта на пилотния проект е да се насърчи рециклирането на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване в Балканския регион. Чрез него ще се наблегне на необходимостта от 
изграждане на съобразена с околната среда инфраструктура, което да осигури също така 
икономически и социални ползи за местните икономики. Те могат да се изразят в ползи за 
местните общности чрез създаването на работни места по по-устойчив начин, както и в 
ползи за промишлеността — посредством центъра за рециклиране, който ще осигурява по-
добър достъп до суровини както за региона, така и за ЕС. Проектът ще бъде крачка напред в 
процеса на задълбочаване на регионалното сближаване и сътрудничество в Балканския регион, 
както и важен източник на вторични суровини за промишлеността на ЕС, като по този начин 
ще допринася за постигането на дългосрочната цел на ЕС за подобряване на ефикасното 
използване на суровините, по-голямата му независимост от вноса на някои суровини от трети 
държави и прехода към кръгова икономика.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Освен че ще донесе ползи за околната среда, центърът за рециклиране ще помогне за укрепване на 
регионалните икономически и социални връзки. Освен това този вид сътрудничество ще помогне да 
се подготви присъединяването към ЕС на официалните кандидатки чрез интегрирането им в 
практиките, процедурите и мрежата за управление на отпадъците в ЕС. Проектът ще укрепи също 
така икономическото и политическото сътрудничество и сътрудничеството в областта на околната 
среда, както и обмена на знания и технологии със стратегически регионални партньори на ЕС, и ще 
създаде възможности за просперитет и устойчиво развитие за целия регион.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6306 === ENVI/6306 ===

Внесено от João Ferreira, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 02 77 26

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Възстановяване на околната среда и залесяване на районите, засегнати от 
болестта „нематод по боровата дървесина“ и други инвазивни видове
Забележки:
Добавя се следният текст:
Този пилотен проект е предназначен да служи като инструмент за възстановяване на 
околната среда и залесяване на районите, засегнати от екзотични инвазивни растителни 
видове и някои болести като нематода по боровата дървесина. Той цели да допълни вече 
извършените дейности по съществуващите бюджетни редове, като се намесва на етапа след 
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провеждането на контрол по отношение на инвазивните/патогенни видове и 
възстановяването на засегнатите райони.
Етапи на проекта:
 1. Идентифициране на засегнатите райони във всеки регион;
2. Разработване на стратегии за възстановяване на засегнатите горски зони;
3. Анализ на най-добри практики и успешни резултати;
4. Подкрепа за местни и регионални проекти за възстановяване на засегнати гори.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Този пилотен проект е предназначен да служи като инструмент за възстановяване на околната среда 
и залесяване на районите, засегнати от екзотични инвазивни растителни видове и някои болести като 
нематода по боровата дървесина. Той цели да допълни вече извършените дейности по 
съществуващите бюджетни редове, като се намесва на етапа след провеждането на контрол по 
отношение на инвазивните/патогенни видове и възстановяването на засегнатите райони.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6307 === ENVI/6307 ===

Внесено от João Ferreira, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 02 77 26

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Сътрудничество за изготвянето на обща методология и минимални 
изисквания за картографиране на опасностите и рисковете
Забележки:
Добавя се следният текст:
Пилотният проект е насочен към постигане на целта за гарантиране на сравняване и анализ 
на данните, свързани с картографирането на опасностите и рисковете, въз основа на 
сътрудничеството между държавите членки.
Предложеният проект произтича от доклада „Ферейра“ относно превенцията на природни и 
причинени от човека бедствия, който съдържаше предложение за създаване на мрежа, 
включваща представители на различните компетентни национални служби от всички 
държави членки, които работят в рамките на сътрудничеството между националните, 
регионалните и местните органи, отговарящи за управлението на бедствията, 
териториалното планиране, картографирането и управлението на рисковете.
По-специално пилотният проект цели:
1. събиране на количествени и качествени данни за картографирането на опасностите и 
рисковете;
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2. проучване на евентуалните общи методологии и минимални изисквания за картографиране 
на опасностите и рисковете;
3. предлагане на обща методология за картографиране на опасностите и рисковете въз основа 
на проведените изследвания и работата, извършена от мрежата, включваща представители 
на земеделския сектор, както и въз основа на изслушванията на представители на Програмата 
на ООН за околна среда, на социални и неправителствени организации, работещи в тази 
област, и на други заинтересовани страни, тясно свързани със земята.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Пилотният проект е насочен към постигане на целта за гарантиране на сравняване и анализ на 
данните, свързани с картографирането на опасностите и рисковете, въз основа на сътрудничеството 
между държавите членки.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6308 === ENVI/6308 ===

Внесено от João Ferreira, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 02 77 26

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Съхранение на водните запаси и възстановяване на свързаната с това 
инфраструктура в селските райони
Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта на този пилотен проект е да се популяризират дейностите по съхранение на водните 
запаси в селските райони, с цел да се разреши проблемът със сезонния недостиг на вода, особено 
в областта на селското стопанство, с оглед по-ефективно използване на водата през зимата и 
съхраняването й за ползване през лятото в селското стопанство и като питейна вода в 
обществените чешми.
Етапи на проекта:
1. проучване на евентуалните общи методологии и минимални изисквания за съхранението на 
водните запаси;
2. изготвяне на проектопланове за съхранение и възстановяване на водните запаси въз основа на 
проведените изследвания и събраната информация.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 



10

Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Пилотният проект е насочен към постигане на целта за съхранение на водните запаси и 
възстановяване на свързаната с това инфраструктура в селските райони, с цел гарантиране на 
доставката на вода за селското стопанство през сухия сезон и възстановяване на обществените 
чешми.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6309 === ENVI/6309 ===

Внесено от João Ferreira, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 02 77 26

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Насърчаване на населението да остане в селските райони — борба с 
опустиняването
Забележки:
Добавя се следният текст:
Този пилотен проект е предназначен за насърчаване на хората да останат в селските райони. 
Целта му е да се постигне по-добро разбиране на факторите, които насърчават хората да 
останат там. Предлага се разработването на методология за изготвяне на местни и 
регионални проекти за насърчаване на населението да остане в селските райони, като се 
идентифицират потребностите и потенциала на всяка местна общност или регион.
Етапи на проекта:
1. Събиране на информация в държавите членки относно потребностите, които трябва да 
бъдат удовлетворени, с цел насърчаване на населението да остане в селските райони (в т.ч. 
провеждане на консултации с местните общности и различните заинтересовани лица и 
местни органи).
2. Идентифициране на проблемите и потенциала на всеки регион с оглед постигането на тази 
цел.
3. Анализ на най-добри практики и успешни резултати.
4. Изготвяне на местни и регионални проекти за насърчаване на населението да остане в 
селските райони.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
От голямо значение е хората да останат в селските райони, за да се гарантира териториалното 
сближаване, да се спре опустиняването, да се промени тенденцията на изоставяне на земеделските 
стопанства, да се насърчи икономическото развитие и да се предотвратяват природните и 
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причинените от човека бедствия. Този пилотен проект е предназначен за разработването на 
методология за изготвяне на местни и регионални проекти за насърчаване на хората да останат в 
селските райони.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6310 === ENVI/6310 ===

Внесено от Britta Reimers, Holger Krahmer, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 02 77 26

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Оценка и проучване на осъществимостта: „Към ферибот с нулеви емисии“
Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта на пилотния проект е да се оценят етапите на развитие и възможността за 
изпълнение и да се изготви проучване на осъществимостта за ферибот с нулеви емисии, 
задвижван с помощта на възобновяеми източници на енергия, като например водород в горивни 
клетки.
Принципът на използване на водородните горивни клетки като енергиен източник е доказан за 
по-малките транспортни средства като например автобусите, но следва да се направи оценка 
на използването им на борда на големите фериботи (например фериботите за товари и 
пътници „RoPax“), за да се оценят възможностите за прилагане. Оценката и проучването на 
осъществимостта за този вид транспорт и маршрути ще осигури по-ясна оценка на рисковете 
и възможностите за използване на водорода като транспортно гориво и горивните клетки 
като преобразуватели на енергия на фериботите.
Оценката и проучването на осъществимостта следва да се съсредоточат по-конкретно върху 
възможностите за използване на излишъка от енергия, получен от работата през нощта на 
вятърните паркове, за да се генерира водородно гориво, което след това да осигурява енергия за 
задвижване на кораба и електроенергия за потреблението на борда му. Следва да се проучи 
освен това възможността да се използват комбинирани източници на енергия, като например 
слънчеви панели и ротори на Флетнер на борда, които да снабдяват кораба с допълнителна 
енергия, като общата цел е да няма емисии на въглерод, сяра или азот.
С цел да се оптимизират възможностите за изпълнение, оценката следва да се съсредоточи 
върху кратките маршрути по море, като се вземат предвид инфраструктурните и природните 
предпоставки, така че да се гарантира ефикасна доставка от алтернативни източници на 
енергия (главно вятърните паркове), както и да се проучи местоположението на експертния 
опит и наличието на съответни технологични центрове и потенциални партньори от 
частния сектор. Като първа стъпка следва да се установи местоположението на подходящи 
зони, за да се идентифицират евентуалните оптимални маршрути в ЕС за фериботни услуги с 
нулеви емисии.
Оценката и проучването на осъществимостта следва да включват набелязване на 
необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за могат хибридите, батериите, 
горивните клетки и различните видове гориво да еволюират с цел постигането на нулеви 
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емисии, така че да се повиши ефективността веднага щом технологиите достигнат 
достатъчна зрялост, а също така за да се натрупа опит и да се планира по-нататъшното 
развитие.
В допълнение, изготвянето на пазарна оценка на идентифицираните маршрути би могло да 
даде по-ясна представа за разходите за изпълнение и оперативните разходи на ферибот с 
нулеви емисии, и накрая, да оцени дали описаната по-горе фериботна услуга би била 
икономически жизнеспособна при настоящите пазарни условия.
Този пилотен проект би могъл да се планира за срок от една или две години, като се изберат 
един или два подходящи фериботни маршрута.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Въпреки че корабоплаването е най-ефикасното средство за транспорт по отношение на превозвания 
обем, след десетилетия на застой в регламентирането се наблюдава недостиг на възможности за 
разработването на устойчиви технологии в сравнение с другите видове транспорт. Необходимостта 
от преминаване към алтернативни горива беше формулирана неотдавна в съобщението на 
Европейската комисия „Чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните 
горива» (COM(2013) 17 final). Целите за бъдещия транспорт са няколко: положението във връзка с 
околната среда и климата налага предприемането на действия и освен това трябва да се преодолее 
зависимостта на транспорта на ЕС от петрола.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6313 === ENVI/6313 ===

Внесено от Gerben-Jan Gerbrandy, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 07 02 77 26

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Резерви

Общо 500 000 500 000 500 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Eфективно използване на ресурсите във връзка със смесените отпадъци
Забележки:
Добавя се следният текст:
Смесени отпадъци: много важен източник на ресурси в Европа
Рециклирането на отпадъци е важен стълб на програмата за ефективно използване на 
ресурсите. Но качественото рециклиране на отпадъци в Европа е ограничено и реално е добре 
развито само в няколко държави членки, следователно огромният потенциал на 
възстановимите ресурси понастоящем се пренебрегва. Като има предвид, че в Европа се 
акцентира силно на твърдите битови отпадъци (ТБО), а това е само една малка част от 
всички налични отпадъци. Сухите смесени отпадъци, като например търговските и 
промишлените отпадъци, обемните битови отпадъци и отпадъците от строителство и 
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събаряне, съдържат много повече ресурси, които могат да се извлекат дори по-лесно и от 
материалите, получавани от (влажните) твърди комунално-битови отпадъци. От тези видове 
отпадъци най-много са отпадъците от строителство и събаряне поради техния обем (те 
включват 1/3 от всички отпадъци в Европейския съюз), а настоящата цел, определена за тях в 
Рамковата директива за отпадъците, е да се постигне 70% рециклиране.
Развитието на рециклирането на отпадъци от строителство и събаряне (и всъщност 
рециклирането на всякакъв вид отпадъци) следва определен „общ“ път, както се вижда от 
примера на някои държави с добри постижения в тази област. Това означава, че могат да 
бъдат идентифицирани общи механизми за рециклиране и могат да бъдат описани някои най-
добри практики. Въз основа на близо 30-годишния опит на някои държави членки в областта на 
рециклирането следва да се предоставят примерни модели и насоки за държавите членки, при 
които рециклирането все още е в зародиш. Необходимо е да се стимулира рециклирането в 
Европа чрез трансфер на знания и опит.
Важни елементи на рециклирането са, например, упражняването на добър контрол върху 
отпадъчните потоци и гарантирането на качеството. Рециклиращата промишленост и 
органите на редица държави членки са разработили средства за тази цел, например, система, 
наречена „Трейсмат“ (проследяване на материалите), и схеми за гарантиране на качеството, 
включително екологични изпитания и сертифициране.
Рециклирането на смесени сухи отпадъци трябва да се развива. Някои ценни материали като 
дърво и пластмаса могат да бъдат възстановени и да бъдат пригодени за нова употреба. 
Заводите за рециклиране могат да се използват също и за третиране на твърди комунално-
битови отпадъци, ако сухата част от отпадъците бъде отделена от източника. 
Изграждането на такъв капацитет за сортиране ще даде възможност на държавите членки 
да намерят точния баланс между рециклирането и изгарянето на отпадъци.
Цел
Този проект цели насърчаване на рециклирането на отпадъците в държавите членки, и по-
специално на отпадъците от строителство и събаряне и свързаните с тях сухи смесени 
отпадъци чрез прилагане на ефективен трансфер на знания и опит. Той също така ще 
подпомогне държавите членки да постигнат целите по Рамковата директива за отпадъците. 
Ключовият фактор за успеха е, че самата рециклираща промишленост ще участва. Нейните 
експерти са признати за най-добрите носители на опит и знания в тази област. По-конкретно 
проектът е насочен към иницииране, на подходяща основа, на рециклирането на отпадъци от 
строителство и събаряне в три (региона от) държави членки. Придобитият опит ще послужи 
като пример за държавите членки, в които този вид рециклиране все още не се осъществява. 
Както и при другите сухи смесени отпадъци, успешните практики ще бъдат анализирани и ще 
бъдат разработени планове за това как други държави членки да постигнат същите 
резултати. В един (регион на) държава членка ще започне такова рециклиране.
Един от ключовите въпроси на проекта е да се демонстрира успешното изпълнение на първите 
стъпки от рециклирането на отпадъци от строителство и събаряне в избрани региони от 
Европа. За да се осъществи това, заинтересованите страни от тези региони трябва да 
договорят план за изпълнение. Този план описва целите, които трябва да бъдат постигнати, и 
действията, които трябва да бъдат предприети. Тези действия като цяло ще отразяват 
добрите практики, разработени въз основа на опита на държавите членки с най-добри 
постижения в тази област. Заинтересованите страни ще съгласуват действията си и за всяка 
дейност ще бъде определен отговорник. Основните въпроси са надеждно проследяване на 
отпадъците и контрол на качеството на рециклираните продукти.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
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Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Рециклирането на отпадъци е важен стълб на програмата за ефективно използване на ресурсите. Но 
качественото рециклиране на отпадъци в Европа е ограничено и реално е добре развито само в 
няколко държави членки. Този проект цели да стимулира рециклирането в Европейския съюз и 
използването на потенциала на възстановимите ресурси.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6302 === ENVI/6302 ===

Внесено от Riikka Pakarinen, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
Anneli Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 09 04 04

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Резерви

Общо 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Намиране на решения във връзка с благосъстоянието и здравето на лицата в 
рамките на мрежите от типа FTTH (оптичен кабел до дома) с отворен достъп 
Забележки:
Добавя се следният текст:
Това предложение за пилотен проект цели изпробване на приложенията за услуги, свързани с 
благосъстоянието и здравето на лицата, в рамките на мрежите от типа FTTH (оптичен 
кабел до дома) с отворен достъп. В бъдеще при доставката на услуги, свързани с 
благосъстоянието и здравето на лицата, ще се разчита на решения, основани на FTTH, и 
намирането на цялостно високоскоростно решение в областта на електронното 
здравеопазване ще допринесе за постигането на една от целите на Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа.
Проектът ще проучи, определи и изпробва нови и съществуващи приложения в областта на 
електронното здравеопазване с цел повишаване на рентабилността и използването на 
услугите. Проектът цели, например, да се направи оценка на правата и възможностите на 
пациентите за постигане на благосъстояние и здравните специалисти да обменят цифрова 
информация за пациентите. Мрежите от типа FTTH (оптичен кабел до дома) с отворен 
достъп могат да осигурят редица решения в областта на електронното здравеопазване, 
например за управление на лична здравна информация, наблюдение на пациентите, лекуващи се 
в домашни условия, изпращане на рентгенови снимки от централни болници в селски здравни 
пунктове и дистанционна физиотерапия.
Проектът ще се изпълнява в отдалечени селски райони с вече съществуващи съвместни мрежи, 
основани на FTTH, функциониращи на принципа на реален отворен достъп. Такава мрежа 
съществува например в Южна Остроботния. Поради своята отдалеченост от реалните 
доставчици на услуги и поради демографските предизвикателства, пред които селските райони 
са изправени, в бъдеще те следва да бъдат обект на специално внимание при търсенето на 
електронни решения във връзка с благосъстоянието и здравето на лицата.
FTTH (оптичен кабел до дома) е най-модерната технология за подкрепа на специални 
приложения за услуги, свързани с благосъстоянието и здравето на лицата, с бързи симетрични 
връзки и ниска латентност, като по-специално се осигурява висока скорост надолу и нагоре по 



15

веригата. И най-важното, моделът с отворен достъп дава възможност на всички доставчици 
на услуги да предлагат безплатно своите услуги по един и същи кабел. Счита се, че лоялната 
конкуренция ще подобри насърчаването на услугите и достъпността и ще осигури добро 
съотношение между качество и разходи.
Това предложение е уникално по рода си, то не е излишно, нито противоречи на някоя 
национална или европейска програма. Разгръщането на широколентови мрежи не е цел на 
настоящото предложение, така че то не се припокрива със съществуващите на национално 
или европейско равнище програми за развитие на широколентови мрежи в държавите членки.
Продължителността на този пилотен проект е две години.
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Броят на лицата, нуждаещи се от домашни грижи, както и търсенето на услуги в областта на 
електронното здравеопазване се увеличават в целия ЕС, особено в селските райони. Това е голямо 
предизвикателство за здравните системи. Електронните решения в мрежите от типа FTTH могат да 
осигурят редовна помощ при наблюдението и комуникацията с нуждаещите се лица. Електронните 
решения могат да допринесат за намаляване на разходите, за лечението на лица, за предотвратяване 
на бъдещи заболявания, за насърчаване на здравословен начин на живот и подкрепа на 
благосъстоянието на лицата. Този пилотен проект съответства напълно на Европейския план за 
действие в областта на електронното здравеопазване и може да послужи като добър пример за 
практическо разработване на високоскоростни решения в областта на електронното здравеопазване.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6301 === ENVI/6301 ===

Внесено от Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 09

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Европейски действия за здравословна училищна среда
Забележки:
Добавя се следният текст:
Пилотният проект „Европейски действия за здравословна училищна среда“ включва 
комплексно, ориентирано към действия проучване на детското здраве и училищната среда. 
Това включва, наред с другото, анализ на въздействието на строителните материали и други 
продукти в училищата, на влиянието на транспорта, качеството на въздуха в близост до 
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училищата и изменението на климата, както и повишаване на осведомеността относно 
намаляването на рисковете за детското здраве.
Цели на пилотния проект:
Пилотният проект цели извършването на оценка на:
— силната взаимовръзка между качеството на въздуха в закрити помещения и на открито и 
детското здраве;
— значителното въздействие върху човешкото здраве на строителните материали и други 
продукти, използвани при строежа на училищни сгради;
— нивото на комфорт на децата и изграждането на вентилационни системи, с цел улесняване 
на оценката на взаимовръзката между източниците/причините за замърсяванията и 
последиците за детското здраве; и
— комбинацията от физически, химични и биологични източници на замърсяване на въздуха в 
закрити помещения.
Чрез анализ на резултатите от проучването пилотният проект цели:
— изготвяне на насоки за справяне с проблемите, свързани с качеството на въздуха в закрити 
помещения, включително и въпроса за замърсяването на въздуха на открито;
— оценка на ефективността на мерките, предприети с цел подобряване на положението в 
училищата.
Дата на започване на проекта: 01.01.2014 г.
Дата на приключване на проекта: 31. 12. 2015 г.
Резултати от пилотния проект:
Резултатът от настоящото предложение ще бъде създаването на „Набор от инструменти за 
здравословна училищна среда в Европа“ — ценен ресурс, който ще допринесе за значително 
намаляване на здравния риск сред учениците в европейските училища. Резултатите от 
проучването ще допринесат за обезпечаване на всеобхватни нови знания и ще осигурят за 
местните органи и европейските училища инструменти за управление на риска.
Резултатите от всеобхватното проучване ще спомогнат също така за провеждане на 
политиката в областта на околната среда и здравеопазването, с цел защита на днешната 
младеж и бъдещите поколения от множество респираторни симптоми и насърчаване на 
здравето и благосъстоянието на лицата през целия им живот. Проектът ще допринесе за 
подобряване на околната среда и управление на здравеопазването чрез улесняване на обмена на 
опит и организиране на обучения за институтите и органите, работещи в областта на 
околната среда и здравеопазването.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Тъй като през седмицата децата и младежите прекарват по-голямата част от времето си в 
училищните сгради, те са особено уязвими от проблемите, свързани с лошото качество на въздуха в 
закрити помещения, като тези проблеми могат да бъдат особено сериозни при някои ученици, 
страдащи от алергии и астма. Тъй като 2013 г. е Европейска година на въздуха, изключително важно 
е да се наблюдава училищната среда в редица европейски държави и да се създадат знания с оглед 
подобряване на качеството на въздуха и по този начин — на детското здраве в Европа.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6300 === ENVI/6300 ===
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Внесено от Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Комисия по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 77 12

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването: натрупване на 
опит и оценка на действията
Забележки:
Добавя се следният текст:
Това е предложение за пилотен проект за подобряване на обмена на знания и действията за 
намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС, по-специално в държавите 
членки и регионите с най-големи потребности, както и в тези, които получават средства от 
Кохезионния фонд.
Чрез него ще бъде създадена мрежа за обмен между експерти и политически съветници в ЕС, 
като се постави акцент върху подкрепата и обучението във връзка с разработването и 
прилагането на политики, както и на специфични дейности, с оглед справяне с 
неравнопоставеността в здравеопазването на национално и поднационално/регионално 
равнище.
Приоритетите за мрежата включват най-вече натрупването на опит във връзка с 
ефективността на политиките за превенция, различията и дискриминацията по отношение 
на достъпа до здравни грижи, както и стратегии за ограничаване на социалните и 
поведенческите фактори, както и факторите, свързани с околната среда, които допринасят за 
неравнопоставеността в здравеопазването.
В рамките на пилотния проект ще се извършат също преглед и оценки на дейностите за 
преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването, за които вече се предоставя 
подкрепа от структурните фондове и програми на ЕС. След консултации със засегнатите 
държави членки и заинтересованите страни в областта на здравеопазването и политиките 
във връзка със здравеопазването ще бъдат определени специфичните дейности, осъществявани 
по този пилотен проект.
Пилотният проект има за цел подобряване на осведомеността и знанията в основни целеви 
групи във връзка с политиката относно значението на премахването на 
неравнопоставеността в здравеопазването, както и възможностите за действия в тази 
посока, по-специално чрез структурните фондове Освен това ще се разглеждат и оценяват 
действията, предприети по линия на структурните фондове и програми в тази област, като 
по този начин ще се насърчава подобряване на процеса по изготвяне на политиките в бъдеще.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Резолюцията на ЕП относно неравнопоставеността в здравеопазването и съобщението на Комисията 
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относно неравнопоставеността в здравеопазването (COM (2009)567), подчертаха значението на 
различията по отношение на здравеопазването във и между държавите — членки на ЕС. Има разлика 
от 5—10 години в очакваната продължителност на живота между групите с най-високо и най-ниско 
образование и доходи в много страни, а също така между държавите членки и регионите. За 
намаляването на тези пропуски са необходими политики, обхващащи няколко области на политиката 
на всички равнища на управление. Въпреки че има добро разбиране на причините за 
неравнопоставеността в здравеопазването, познанията за това как да се намери решение на тези 
въпроси са много по-слаби.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6304 === ENVI/6304 ===

Внесено от Christel Schaldemose, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 77 12

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Резерви

Общо 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект - Разработване на основани на доказателства стратегии за подобряване на 
здравето на изолирани и уязвими лица
Забележки:
Добавя се следният текст:
В държавите — членки на ЕС появата на незаразни заболявания се увеличава с безпрецедентна 
скорост. В същото време все повече европейци се борят с проблеми, свързани, например, със 
затлъстяване и психическо здраве. При изолираните и уязвими лица влошаването на здравето е 
особено силно изразено. Тази тенденция засяга както мъжете, така и жените, но техните 
здравни проблеми са различни и следва да се третират по различен начин.
През 2011 г. Комисията публикува подробен доклад за здравословното състояние на 
европейските мъже, който показа важни различия между здравето на жените и мъжете. Едно 
от основните твърдения в доклада е „Подобряването на здравето на мъжете има преки и 
непреки ползи за жените и децата.“ През 2009 г. Комисията публикува подобен доклад за 
здравословното състояние на европейските жени.
Изглежда все повече се признава фактът, че здравните проблеми на мъжете и жените трябва 
да се третират по различен начин и затова настоящият проект цели:
1. Събиране и оценка — например чрез здравните показатели на Европейската общност (ECHI) 
— на наличната информация относно разликите между здравето на мъжете и на жените (по-
специално на изолираните и уязвими лица) в участващите държави членки, както и относно 
съществуващите практики за справяне с този проблем.
2. За да се увеличи базата данни за начина на живот и отношението към личното здраве 
(включително психическото здраве), профилактиката, лечението и рехабилитацията на 
особено изолираните и уязвими лица и причините, поради които тази специфична група 
изглежда проявява по-голямо нежелание да промени начина си на живот и да потърси лекарска 
помощ или други здравни услуги, могат да се проведат проучвания за някои специфични 
заболявания, като се обхване цялото население.
3. Анализиране на здравните системи на различните държави членки за откриване на 
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причините за относително слабото използване на здравните услуги от по-
необлагодетелстваните групи и мерките, които могат да се предприемат за справяне с този 
проблем.
4. На базата на събраните доказателства, разработване и тестване на целеви стратегии (с 
разбивка по полове) с оглед подобряване на здравето на тези лица, улесняване на достъпа им до 
здравни услуги и най-вече предотвратяване появата на здравословни проблеми.
5. Разпространение на резултатите и примери за добри практики сред държавите членки, и по-
специално сред доставчиците на здравни услуги в сектора на първичното здравеопазване, както 
и насърчаване предприемането на последващи действия въз основа на резултатите.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Съобщението на Комисията „Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността 
в здравеопазването в ЕС“ е насочено към проблема с неравнопоставеността в областта на 
здравеопазването в държавите членки и заключението е, че чрез прилагането на знания и целеви 
стратегии могат да се намалят тези неравенства и да се подобри качеството на живот на лицата. 
Освен това, ще се създаде по-голяма заетост. Това се признава в заключенията на Съвета 
„Европейският пакт за психично здраве и благоденствие“ от юни 2011 година.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6311 === ENVI/6311 ===

Внесено от Zofija Mazej Kukovič, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 77 12

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Последиците от прилагането на различни форми на лечение и
трансплантационни практики при хроничните бъбречни заболявания по отношение на 
разходите за здравеопазване и резултатите за пациентите
Забележки:
Добавя се следният текст:
Предложена област за проучване:
Повече от 10% от европейското население страда от хронични бъбречни заболявания (ХБЗ), с 
висока степен на риск от развитие на обща бъбречна недостатъчност, откъдето произтича и 
необходимостта от прилагане на бъбречно-заместителна терапия — диализа или 
трансплантация. Все по-разпространяващата се епидемия от диабет и сърдечно-съдови 
заболявания също допринася за това. Диализата изисква много средства, като за един пациент 
разходите варират от 40 000 до 80 000 евро годишно, в зависимост от държавата и прилагания 
метод, докато бъбречната трансплантация струва почти същото като диализата през 
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първата година, а през следващите години разходите са по-малко от 40% от тази сума. 
Прогнозата, включително продължителността на живота и качеството на живот, е 
изключително добра след бъбречната трансплантация в сравнение с диализата.
Този пилотен проект предлага сравняване от макроикономическа гледна точка на различните 
методи на лечение на ХБЗ в държавите — членки на ЕС чрез проучване на факторите, които 
влияят върху избора на лечение (от страна на пациента или лекаря), както и въздействието на 
избора върху бюджета за здравеопазване. Пилотният проект цели да намери отговор на 
въпроса „Защо съществуват толкова големи разлики в практиките за общо управление на ХБЗ в 
Европа и как тези практики могат да бъдат хармонизирани, за да се гарантира еднакво и по-
добро качество на грижите, като същевременно се намалят разходите?“
Във време на икономическа криза е изключително важно да се намерят начини за подобряване 
на ефикасността на здравните системи на държавите — членки на ЕС. При лечението на ХБЗ 
понастоящем се прилагат два основни метода на лечение: диализа и трансплантация на 
бъбреци.
По отношение на прилагането на диализа е необходимо да се прецени кой вид диализа ще даде 
по-добри резултати, като въпросът се разглежда от две страни: от една страна, за пациента 
(подобрено качество на живот и по-добро приемане), и от друга страна, от здравно-
икономическа гледна точка.
Този метод не се използва в достатъчна степен при бъбречната трансплантация в сравнение с 
диализата, въпреки че позволява далеч по-добро качество на живот и е по-рентабилен. 
Следователно, оценката на различните национални организационни практики, които играят 
роля за улесняване на трансплантацията (т.е. различните политики за донорство на органи, 
различните системи за получаване на съгласие от донорите, наличието на координатори по 
трансплантациите, двустранните или многостранни споразумения за трансграничен обмен на 
органи между държавите членки и т.н. .), е от съществено значение за определяне на 
факторите, които влияят върху избора и практиките на лечение, като това в крайна сметка 
оказва значително въздействие върху срока на чакане за трансплантация.
Тези разлики в донорските политики оказват голямо влияние върху срока на чакане за 
трансплантация и за пациентите, които са на диализа, дългото чакане има сериозни 
последици при трансплантацията на бъбреци:
1) Те умират по-често, ако са на диализа, отколкото след трансплантация.
2) Колкото по-дълго чакат на диализа, толкова по-малка е вероятността за успех при 
трансплантацията и съответно процентът на преживяване на пациентите.
3) И накрая, разходите за диализа са много по-високи от тези за трансплантацията на 
функциониращ бъбрек, така че колкото по-дълго се чака на диализа, толкова по-високи са 
общите разходи.
Всички тези фактори оказват значително въздействие не само върху достъпа до 
трансплантация, но също така и върху общите разходи за лечение на ХБЗ. Следователно е 
много важно да се събере необходимата информация за тяхното въздействие върху крайните 
резултати от лечението във връзка с качеството на оказваните грижи и ефективността на 
разходите.
Понастоящем някои държави — членки на ЕС са по-добре организирани от други по отношение 
на лечението на диализа и бъбречната трансплантация. Една от причините е, че много 
държави от ЕС работят в тясно и съгласувано сътрудничество чрез специализирани мрежи, 
като например Евротрансплант и Скандиатрансплант.
Този проект цели да се направи оценка на ситуацията в държавите — членки на ЕС чрез 
създаване и споделяне на експертен опит и данни от съществуващи инициативи и регистри. 
Освен това, при изпълнението на проекта ще се вземе предвид работата, извършена в рамките 
на други проекти в тази област, като например EULID, ELIPSY и съвместното действие 
ACCORD, което е насочено към донорството от живи донори.



21

Като се има предвид, че разработването и прилагането на здравните политики, включително 
донорските политики, политиките за разпределение и политиките във връзка със списъците на 
чакащи, се извършва от компетентните национални органи, проектът предвижда 
включването на тези органи в координационен консорциум, заедно с професионални сдружения, 
университети и пациентски организации. Пилотният проект също така ще призове за 
сътрудничество и експертна помощ от страна на някои специализирани организации като 
Европейското общество за трансплантация на органи (ESOT) и Европейската организация на 
координаторите за донорството на трансплантанти (ETCO).
Очаквани резултати:
В обобщение, проучването на множеството фактори, влияещи върху избора на лечение на ХБЗ 
за пациенти с бъбречни заболявания, както и на различните организационни практики, които 
играят роля за улесняване на бъбречната трансплантация, ще спомогне за създаване на по-
добри и по-рентабилни практики за лечение на бъбречните заболявания в държавите — членки 
на ЕС.
Общата цел на проекта е да се направи преглед на различните методи на лечение и факторите, 
които влияят върху избора на тези методи и практики в държавите членки. Крайната цел е да 
се използват резултатите по проекта, за да се хармонизира лечението на бъбречните 
заболявания в краен стадий и да се подобри трансплантацията в държавите членки, като в 
същото време се намалят разходите за здравеопазване и се подобри качеството на грижите.
Очаква се част от държавите членки, участващи в проекта, да могат да използват този 
проект като инструмент за успешното прилагане на Директива 2010/53/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно стандартите за качество и безопасност на 
човешките органи, предназначени за трансплантация, както и на Плана за действие относно 
донорството и трансплантацията на органи.
Дата на започване на проекта: юни 2014 г.
Дата на приключване на проекта: юни 2016 г.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.): активизирано 
сътрудничество между държавите членки, 8 декември 2008 г.
Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно 
стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация
Заключения на Съвета относно донорството и трансплантацията на органи, 7 декември 2012 г.
Директива за изпълнение 2012/25/ЕС на Комисията от 9 октомври 2012 година за установяване на 
информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени 
за трансплантация.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6314 === ENVI/6314 ===

Внесено от Eleni Theocharous, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 77 12

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Резерви

Общо 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Осъществимост и дългосрочна устойчивост на паневропейска система за 
наблюдение за ранното откриване на нови заплахи във връзка с алергии
Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта на този пилотен проект следва да бъде да докаже дългосрочната устойчивост на 
паневропейска система за наблюдение за ранното откриване на нови заплахи във връзка с 
алергии, като дългосрочните цели на тази мрежа са следните:
1. Да се създаде централна база данни, да се събират данни (на национално равнище и на 
равнището на ЕС), редовно да се анализират и публикуват данни.
2. Да се идентифицират нови тенденции в областта на алергичните заболявания, преди те да 
се превърнат в сериозен проблем за здравеопазването, способен да породи допълнителна 
тежест за европейските системи на здравеопазване.
3. Да се докладва на политиците и своевременно да се информират за нови алергени, когато е 
необходимо да се предприемат мерки.
4. Да се изгради устойчива система за по-добра осведоменост, като се започне в училищата, за 
да се намали тежестта на алергиите за обществото.
Дейности:
1. Да се оценят съществуващите национални системи за наблюдение на алергиите, които 
могат да бъдат свързани в системата за наблюдение.
2. Да се включи вече съществуващата инфраструктура от над сто центъра по алергиите, 
обхващащи целия Европейски съюз. Тази мрежа работи вече повече от седем години и 
продължава да се разширява, което потвърждава устойчивостта на проекта.
3. Да се използват стандартизирани серии за инхалаторни и хранителни алергени (като се 
вземе предвид регионалното многообразие) в сто центъра при всички пациенти и да разгърне 
тази дейност в целия ЕС. Така ще се създадат условия за последователно наблюдение на 
свързаните с алергиите тенденции при пациенти.
4. Да се използва в пилотно проучване представителна извадка от пациенти, т.нар. 
„репортери“, за постоянно наблюдение на алергиите в избрани центрове, като се използват 
интернет и смартфони (система за наблюдение на аероалергени).
5. Да се съобщава за случаи на непознати алергии в областта на инхалаторната, 
хранителната, лекарствената или контактната алергия на централна база данни, за да бъдат 
идентифицирани на ранен етап новите алергени, които на влизат в ЕС.
6. Да разпространяват резултатите сред политиците, специалистите в областта на 
здравеопазването и широката общественост.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
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Обосновка:
Над 30 % от европейското население страда от алергии и тяхното разпространение се увеличава. 
Нови алергени се развиват бързо поради изменението на климата, замърсяването на въздуха и 
промените в хранителните навици. Понастоящем не съществува мрежа за наблюдение в Европа, 
посредством която да се извършва наблюдение на тези нови тенденции при алергиите и да се 
предупреждават за тях политиците, докато социално-икономическите разходи, свързани с липсата на 
лечение или неправилното лечение на алергичните заболявания и с нарастването на дните отсъствие 
от училище или работа, се увеличават значително.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6305 === ENVI/6305 ===

Внесено от Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston 
Franco, Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 34 01 05

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Резерви

Общо 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Eфективно използване на финансирането на ЕС във връзка с изменението 
на климата: използване на пътищата като ранен показател за изпълнение на проекта REDD + 
Забележки:
Добавя се следният текст:
ЕС отдели значителни ресурси, за да осигури положителни стимули за развиващите се страни 
за намаляване на емисиите във връзка с обезлесяването и деградацията на горите в световен 
мащаб чрез проекта REDD +. Като се вземе предвид приносът на отделните държави членки, 
ЕС всъщност е най-големият донор, финансиращ тази програма.
Ранните оценки показват, че липсата на общи методологии и достатъчно ресурси (човешки, 
технически и финансови) за прогнозиране, измерване, докладване, проверка и сравняване 
(FMRVC) на горските емисии между отделните периоди и между различните държави е 
основна слабост на проекта REDD +.
Настоящият пилотен проект предлага използване на съществуващите пътища и увеличаване 
на достъпността чрез изграждане на нови пътища като ранен показател за изпълнение на 
проектите, насочени към намаляване на (емисиите от парникови газове от) обезлесяването 
(REDD +) и към подобрено прилагане на законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT). Същевременно пилотният проект цели интегриране на 
информацията за достъпността (например на пътната мрежа) в хармонизирани методологии 
за прогнозиране, измерване, докладване, проверка и сравняване като начин за подобряване на 
ефективността и надеждността на отчитането по проекта REDD + , като по този начин се 
подготви режимът за климата в периода след 2020 г., който трябва да бъде договорен в 
рамките на 21-та конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата (РКОНИК) в Париж, през декември 2015 г.
В тропическите райони сателитните и наземни данни показват, че след проправянето на нов 
горски път започват да се изграждат второстепенни пътища (с настилка или не), което 
впоследствие води до увеличаване на обезлесяването и деградацията на горите (превръщане в 
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земеделски или животновъдни стопанства) . В научните доклади се посочва единодушно 
фактът, че голяма част от обезлесяването, фрагментацията и деградацията на горите 
възниква в „рискови зони“ в близост до инфраструктура и мрежи за достъп.
Следователно изграждането на нови пътища е не само основна причина за обезлесяването и 
деградацията на горите, то може да послужи и като показател за икономическа ефективност 
във връзка с евентуалните горски емисии и загубата на биологично разнообразие. „Карти на 
районите без пътища“ могат да бъдат създадени с помощта на пространствена информация 
за инфраструктурата, включително и пътищата, като след това тези карти бъдат сравнени с 
актуални горски карти, за да се направи ранна оценка на въздействието на секторните 
политики на ЕС и ефективността на подкрепяните по проекта REDD + дейности. Това може 
също така да допринесе за постигане на стратегическата цел на ЕС, произтичаща от 
Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР). До 2020 г. процентът на загуба на 
всички естествени местообитания, включително и горите, ще спадне най-малкото наполовина 
и по възможност ще бъде сведен почти до нула, като деградацията и фрагментацията на 
горите ще намалее значително.
Оценката на въздействието във връзка с увеличаването на достъпността може да спомогне за 
измерване на ефективността на петте дейности, обхванати от проекта REDD + 
(обезлесяване, деградация, опазване и управление на горите, увеличаване на складирането на 
въглерод в горите). Освен това, планирането на пътищата е лесно разбираем стратегически 
инструмент, който може да се използва както от донорите, така и от бенефициентите по 
схемата REDD +, като то е свързано с причините за обезлесяването в международен план 
(включително и вноса на стоки в ЕС).
Пилотният проект и свързаните с него бюджетни кредити следва да допринесат за 
осигуряване на средства и покриване на разходите за:
— Изготвяне на актуална обща карта на районите без пътища в горските зони, с акцент върху 
тропическите гори (въз основа на най-добрите налични пространствени данни и сателитни 
изображения). Тези карти следва да се публикуват на специален уебсайт.
— Разработване на прогнозен модел за обезлесяването и деградацията на горите въз основа на 
настоящото и прогнозирано развитие на пътищата в някои приоритетни райони.
— Съставяне на брошура за политиката във връзка с въздействието на секторните политики 
на ЕС (например, инфраструктура, селско стопанство и минно дело) върху обезлесяването и 
деградацията на тропическите гори.
— Представяне на горепосочените резултати на семинари и симпозиуми (особено като 
съпътстващи събития по време на конференцията на страните по РКОНИК и КБР) и 
разпространяване на съответни материали.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
ЕС подкрепя няколко глобални цели, свързани с горите, които трябва да бъдат изпълнени най-късно 
до 2020 или 2030 г.:
— Забавяне, спиране и обръщане на тенденцията за намаляване на горските масиви в световен 
мащаб;
— Намаляване наполовина и по възможност свеждане почти до нула на процента на загуба на всички 
естествени местообитания, включително и горите, намаляване на деградацията и фрагментацията на 
горите;
— Засилване на устойчивостта на екосистемите и приноса на биологичното разнообразие за 
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въглеродните запаси чрез възстановяване на най-малко 15% от нарушените екосистеми, като по този 
начин се допринася за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него;
— Премахване, поетапно спиране или промяна на стимулите, включително и субсидиите, които 
пречат на опазването на биологичното разнообразие.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6315 === ENVI/6315 ===

Внесено от Cristina Gutiérrez-Cortines, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 34 02 77 02

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000

Резерви

Общо 800 000 800 000 800 000 800 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Природосъобразни градове — Повишаване на осведомеността и насърчаване
на населението да приспособи жилищата си и района около тях към изменението на климата
Забележки:
Добавя се следният текст:
Създава се следният бюджетен ред (пилотен проект): пилотен проект за насърчаване на 
населението да приспособи жилищата си и района около тях към изменението на климата 
чрез прилагането на нови или традиционни решения.
След оценката, осъществена в рамките на Общата програма на Европейския съюз за действие 
за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“, един от 
приоритетите е да се повиши осведомеността относно значимостта на природната среда в 
градските зони и на опазването на биологичното разнообразие чрез действия като повторното 
въвеждане на природното измерение в градската околна среда. В този контекст ролята на 
всички методи за повишаване на екологосъобразността на сградите и района около тях, ролята 
на природата, като например дървета и другите елементи, могат да бъдат от значение за по-
доброто приспособяване на градската структура към изменението на климата.
Този пилотен проект за повишаване на екологосъобразността на градовете има за цел да 
повиши осведомеността на населението с оглед приспособяването на жилищата и района 
около тях към студа и топлината чрез използването на традиционни техники и методи и нови 
технологии, за да се подпомогне преминаването към нисковъглеродна икономика и устойчива 
градска среда в средносрочен и дългосрочен план. Тези отделни инициативи могат да доведат до 
повишаване на екологосъобразността на целия град и до по-голяма устойчивост на сградите и 
обществените места на температурните промени, както и да стимулират въздушните 
потоци.
Етапи на проекта:
— Събиране на информация в държавите членки относно традиционните решения и добри 
практики, прилагани по-конкретно в южните страни, за охлаждането на жилищата и 
обществените места.
— Привличане на местните участници, общностите, органите и различните заинтересовани 
лица.
— Анализ на най-добри практики и успешни резултати.
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— Изготвяне на примерни местни и регионални проекти за насърчаване на населението да 
приспособи своите жилища.
— Препоръките и резултатите следва да бъдат публикувани с помощта на цифровите 
технологии.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
В северните страни се провеждат много изследвания във връзка с отоплението и други проблеми, 
свързани с характерните за тях климатични условия, докато в южните страни осведомеността е слаба 
и има съвсем малко разпокъсана информация за цялостни решения по отношение на градската 
жилищна среда, ролята на градинарството и прилагането на традиционни строителни решения, 
каквито откриваме в цялата архитектура на средиземноморските градове, както и за всички методи, 
използвани за предпазване от температурните промени и за намаляване на потребността от енергия.


