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Изменение 20
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Изисквания по отношение на 
околната среда и климата следва да 
бъдат интегрирани в политиките и 
дейностите на Съюза. Следователно 
програмата LIFE следва да бъде 
допълваща към други програми за 
финансиране от страна на Съюза, в това 
число Европейски фонд за регионално 
развитие, Европейски социален фонд, 
Кохезионен фонд, Европейски фонд за 
гарантиране на земеделието, 
Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство и „Хоризонт 2020“. 
Комисията и държавите членки следва 
да осигурят такова взаимно допълване 
на всички равнища. Взаимното 
допълване на равнището на Съюза 
следва да се гарантира чрез създаване на 
структурирано сътрудничество между 
програмата LIFE и програмите за 
финансиране от страна на Съюза при 
споделено управление в общата 
стратегическа рамка, с цел по-конкретно 
да се насърчава финансирането на 
дейностите, които допълват 
интегрирани проекти или подкрепят 
използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. Програма LIFE следва 
да насърчава също така използването на 
резултатите от изследвания и иновации 
в областта на околната среда и климата, 
постигнати по „Хоризонт 2020“. В този 
контекст програмата следва да предлага 
възможности за съфинансиране за 
проекти с ясни ползи за околната среда 
и климата с оглед осигуряване на 

(10) Изисквания по отношение на 
околната среда и климата следва да 
бъдат интегрирани в политиките и 
дейностите на Съюза. Следователно 
програмата LIFE следва да бъде 
допълваща към други програми за 
финансиране от страна на Съюза, в това 
число Европейски фонд за регионално 
развитие, Европейски социален фонд, 
Кохезионен фонд, Европейски фонд за 
гарантиране на земеделието, 
Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство и „Хоризонт 2020“. 
Комисията и държавите членки следва 
да осигурят такова взаимно допълване 
на всички равнища. Взаимното 
допълване на равнището на Съюза 
следва да се гарантира чрез създаване на 
структурирано сътрудничество между 
програмата LIFE и програмите за 
финансиране от страна на Съюза при 
споделено управление в общата 
стратегическа рамка, с цел по-конкретно 
да се насърчава финансирането на 
дейностите, които допълват 
интегрирани проекти или подкрепят 
използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. Програма LIFE следва 
да насърчава също така използването на 
резултатите от изследвания и иновации 
в областта на околната среда и климата, 
постигнати по „Хоризонт 2020“. В този 
контекст програмата следва да предлага
възможности за съфинансиране за 
проекти с ясни ползи за околната среда 
и климата с оглед осигуряване на 
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синергии. Необходимо е координиране, 
за да се предотврати двойното 
финансиране.

синергии. Необходимо е координиране, 
за да се предотврати двойното 
финансиране и за да се гарантира, че 
нетните финансови инвестиции за 
постигане на целите, формулирани в 
настоящия регламент, няма да 
намалеят.

Or. nl

Изменение 21
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Изисквания по отношение на 
околната среда и климата следва да 
бъдат интегрирани в политиките и 
дейностите на Съюза. Следователно 
програмата LIFE следва да бъде 
допълваща към други програми за 
финансиране от страна на Съюза, в това 
число Европейски фонд за регионално 
развитие, Европейски социален фонд, 
Кохезионен фонд, Европейски фонд за 
гарантиране на земеделието, 
Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство и „Хоризонт 2020“. 
Комисията и държавите членки следва 
да осигурят такова взаимно допълване 
на всички равнища. Взаимното 
допълване на равнището на Съюза 
следва да се гарантира чрез създаване на 
структурирано сътрудничество между 
програмата LIFE и програмите за 
финансиране от страна на Съюза при 
споделено управление в общата 
стратегическа рамка, с цел по-конкретно 
да се насърчава финансирането на 
дейностите, които допълват 
интегрирани проекти или подкрепят 

(10) Изисквания по отношение на 
околната среда и климата следва да 
бъдат интегрирани в политиките и 
дейностите на Съюза. Следователно 
програмата LIFE следва да бъде 
допълваща към други програми за 
финансиране от страна на Съюза, в това 
число Европейски фонд за регионално 
развитие, Европейски социален фонд, 
Кохезионен фонд, Европейски фонд за 
гарантиране на земеделието, 
Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство и „Хоризонт 2020“. 
Комисията и държавите членки следва 
да осигурят такова взаимно допълване 
на всички равнища. Взаимното 
допълване на равнището на Съюза 
следва да се гарантира чрез създаване на 
структурирано сътрудничество между 
програмата LIFE и програмите за 
финансиране от страна на Съюза при 
споделено управление в общата 
стратегическа рамка, с цел по-конкретно 
да се насърчава финансирането на 
дейностите, които допълват 
интегрирани проекти или подкрепят 
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използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. Програма LIFE следва 
да насърчава също така използването на 
резултатите от изследвания и иновации 
в областта на околната среда и климата, 
постигнати по „Хоризонт 2020“. В този 
контекст програмата следва да предлага 
възможности за съфинансиране за 
проекти с ясни ползи за околната среда 
и климата с оглед осигуряване на 
синергии. Необходимо е координиране, 
за да се предотврати двойното 
финансиране.

използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. С цел да се 
гарантира правна сигурност и 
практическата осъществимост на 
интегрираните проекти, 
сътрудничеството между други 
фондове и интегрирани проекти на 
Съюза изрично следва да се предвиди в 
Регламент (EС) № .../.... на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ../../.... [за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейски 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони, Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, обхванати 
от общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
и Кохезионния фонд, както и за 
отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006]1. Следва да бъдат 
въведени конкретни мерки с цел 
установяване на сътрудничество на 
ранен етап, така че предимствата на 
интегрираните проекти да бъдат 
отчетени по време на изготвянето на 
договорите за партньорство и 
оперативните програми. Програма 
LIFE следва да насърчава също така 
използването на резултатите от 
изследвания и иновации в областта на 
околната среда и климата, постигнати 
по „Хоризонт 2020“. В този контекст 
програмата следва да предлага 
възможности за съфинансиране за 
проекти с ясни ползи за околната среда 
и климата с оглед осигуряване на 
синергии. Необходимо е координиране, 
за да се предотврати двойното 
финансиране.

____________
1 COM(2011)0615
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Or. en

Обосновка

Integrated Projects are a very promising, concrete mainstreaming tool. To be feasible in 
practice, a solid cooperation between the administration of CSF funds and of LIFE projects is 
required at an early stage. The potential of increasing cost-efficiency and coherence of the 
EU budget and of improving the implementation of environmental and climate legislation via 
IPs, needs to be seized when elaborating partnership contracts and operational programmes. 
Based on the EP's repeated request of sustainability mainstreaming into all EU funds, 
cooperation with LIFE should be clearly laid down in the Common Provisions Regulation.

Изменение 22
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Нашата застраховка живот, нашият 
природен капитал: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.“1

(наричана по-долу „Стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.“) 
са поставени цели за спиране на 
загубата и възстановяване на 
биологичното разнообразие. Тези цели 
включват, наред с друго, пълното 
прилагане на Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици, както и 
поддържането и възстановяването на 
екосистемите и услугите, които те 
предоставят. Програмата LIFE следва да 

(13) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Нашата застраховка живот, нашият 
природен капитал: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.“2
(наричана по-долу „Стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.“) 
са поставени цели за спиране на 
загубата и възстановяване на 
биологичното разнообразие. Тези цели 
включват, наред с друго, пълното 
прилагане на Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици, както и 
поддържането и възстановяването на 
екосистемите и услугите, които те 
предоставят. Програмата LIFE следва да 

                                               
1 COM(2011) 244 окончателен, 3.5.2011 г..
2fn
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допринася за постигането на тези цели. 
Следователно приоритетната област 
„биологично разнообразие“ следва да 
акцентира върху изпълнението и 
управлението на мрежата 
„Натура 2000“, изградена въз основа на 
Директива 92/43/ЕИО, по-специално по 
отношение на рамките на приоритетни 
действия, предвидени в член 8 от 
същата директива, върху разработването 
и разпространението на най-добри 
практики по отношение на 
биологичното разнообразие, върху 
прилагането на Директива 2009/147/ЕО 
и Директива 92/43/ЕИО, както и върху 
по-широките предизвикателства пред 
биологичното разнообразие, установени 
от Стратегията на EС за биологичното 
разнообразие до 2020 г.;

допринася за постигането на тези цели. 
Следователно приоритетната област 
„биологично разнообразие“ следва да 
акцентира върху изпълнението и 
управлението на мрежата 
„Натура 2000“, изградена въз основа на 
Директива 92/43/ЕИО, по-специално по 
отношение на рамките на приоритетни 
действия, предвидени в член 8 от 
същата директива, върху разработването 
и разпространението на най-добри 
практики по отношение на 
биологичното разнообразие, върху 
прилагането на Директива 2009/147/ЕО 
и Директива 92/43/ЕИО, както и върху 
по-широките предизвикателства пред 
биологичното разнообразие, установени 
от Стратегията на EС за биологичното 
разнообразие до 2020 г.; Приносът на 
LIFE към годишните изисквания за 
финансирането на биологичното 
разнообразие, изчислявани на 5,8 млрд. 
евро, следва да се разглежда в 
контекста на сумите, предназначени 
за биологичното разнообразие в 
рамките на други фондове на Съюза.

Or. en

Обосновка

Необходимото финансиране за „Натура 2000“ се определя на най-малко 5,8 милиарда 
евро годишно. Това финансиране ще трябва да бъде осигурено от национални и частни 
фондове и фондове на ЕС. Делът на финансирането от LIFE, както и съответното 
увеличение на бюджета на LIFE следователно трябва да се разглежда в контекста на 
финансирането на биологичното разнообразие, гарантирано чрез кохезионните, 
регионалните, земеделските фондове на ЕС и тези за развитие на селските райони. 
ЕП отправи искане за значително увеличение на финансирането на биологичното 
разнообразие и на финансирането по LIFE в своята резолюция от 20 април 2012 г. 
относно стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.

Изменение 23
Yves Cochet
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Технологиите за съхранение на въглерод все още се намират в експериментална фаза и 
не представляват жизнеспособно решение.

Изменение 24
Fiona Hall

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Приоритетната област „смекчаване 
на изменението на климата“ следва да 
допринася за разработването и 
изпълнението на политиката и 
законодателството на Съюза по 
отношение на климата, по-специално по 

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

отношение на мониторинга и 
докладването на емисиите на парникови 
газове, политиките, свързани със 
земеползването, промяната на 
земеползването и горското стопанство, 
системата за търговия с емисии, 
усилията на държавите членки за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, улавянето и съхранението на 
въглерод, възобновяемата енергия, 
енергийната ефективност и 
енергоспестяването, транспорта и 
устойчивите съвременни биогорива, 
защитата на озоновия слой и 
флуорираните газове.

Or. en

Изменение 25
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 26
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, а финансирането следва да бъде 
насочено към по-конкретни категории 
разходи. Размерът на съфинансирането 
следва да бъде като общо правило 50 %, 
а в конкретни случаи 60 %, с цел да се 
поддържа ефективното ниво на 
подпомагане, осигурено от програма 
LIFE и да се компенсират недопустими 
разходи.

Or. nl

Изменение 27
Yves Cochet
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1– буква a) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да допринесе за преминаване към, 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика с 
по-ефикасно използване на ресурсите, 
защитата и подобряването на качеството 
на околната среда и за спирането на 
загубата и възстановяването на 

а) да допринесе за преминаване към 
устойчива на изменението на климата 
икономика с по-ефикасно използване на 
ресурсите, защитата и подобряването на 
качеството на околната среда и за 
спирането на загубата и 
възстановяването на биологично 
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биологично разнообразие; разнообразие;

Or. fr

Обосновка

Заличеният термин е излишен, тъй като въглеродните емисии трябва да бъдат 
сведени до минимум в една икономика с по-ефикасно използване на ресурсите.

Изменение 28
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – алинея 1 - буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да допринесе за информирането, 
осведомеността и насочването в 
полза на обществеността, 
гражданското общество и 
стопанската общност по отношение 
на необходимостта да се смекчат 
причините за изменението на 
климата и последиците от него, 
както и относно начините, по която 
всяка от страните може да 
допринесе за постигането на тази 
цел;

Or. ro

Изменение 29
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се дава правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 по 
отношение на показателите за 

заличава се



PE487.977v01-00 12/20 AM\900465BG.doc

BG

изпълнение с оглед на прилагането им 
към тематичните приоритети, 
определени в многогодишните 
работни програми, посочени в член 24.

Or. ro

Изменение 30
Yves Cochet
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата LIFE е 12 000 000 000 EUR.

Or. fr

Обосновка

Финансирането за бюджета за периода 2014 – 2020 следва да бъде увеличено на 1 % 
от бюджета на Общността.

Изменение 31
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 5 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Програмата LIFE следва да бъде достъпна за отвъдморските страни и територии, 
като се има предвид уникалното и голямо биологично разнообразие на тези райони.
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Изменение 32
Yves Cochet
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В съответствие със съответните им 
отговорности Комисията и държавите-
членки осигуряват координацията 
между програмата LIFE и Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, с цел да се 
създадат синергии, особено в контекста 
на интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), включително 
посредством създаване на рамка за 
приоритетни действия в 
съответствие с член 8 от Директива 
92/43/ЕИО, и да се подкрепи 
използването на решения, методи и 
подходи, разработени в рамките на 
програмата LIFE. На равнището на 
Съюза координацията се осъществява в 
рамките на обща стратегическа рамка, 
посочена в член 10 от 
Регламент (ЕС) №… (Регламент за 
ОСР).

Or. fr

Обосновка

Програмата LIFE следва да допринася по стратегичен начин за финансирането на 
Натура 2000. Важно е да се установят национални и регионални планове за 
приоритетни действия, както се изисква в Директивата за местообитанията.

Изменение 33
Yves Cochet
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да разработва, изпитва и демонстрира 
подходи за политиката или 
управлението, най-добри практики и 
решения за проблеми с околната среда, 
подходящи за последване, прехвърляне 
или интегриране, включително по 
отношение на връзката между околната 
среда и здравето, и които подкрепят 
политиката и законодателството 
относно ефективното използване на 
ресурсите, в това число пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа;

а) да разработва, изпитва и демонстрира 
подходи за политиката или 
управлението, най-добри практики и 
решения за проблеми с околната среда, 
подходящи за последване, прехвърляне 
или интегриране, в контекста на 
нестабилни световни цени на 
енергията и нарастващ недостиг на 
снабдяването, включително по 
отношение на връзката между околната 
среда и здравето, и които подкрепят 
политиката и законодателството 
относно ефективното използване на 
ресурсите, в това число пътната карта за 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа по начин, който отразява 
изчерпването на подземните 
суровини;

Or. fr

Обосновка

Трябва да се установи връзка между въпросите на околната среда и на енергетиката. 
Всяка програма за финансиране на екологични политики трябва да включва схеми за 
справяне с изчерпването на ресурсите.

Изменение 34
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При проекти, които са част от 
подпрограмата за действия в 
областта на климата, следва да се 
направи усилие за постигане на 
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максимално взаимодействие с други 
екологични цели, особено що се 
отнася до едновременните действия в 
областта на климата и на 
биологичното разнообразие.

Or. nl

Изменение 35
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. ro

Изменение 36
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl
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Изменение 37
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 70 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти, 
посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 
от допустимите разходи, а размерът на 
съфинансиране за проекти в 
областта, посочена в член 9, параграф 
1, второ тире е 75 % от допустимите 
разходи.

Or. lv

Изменение 38
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Максималният размер на 
съфинансирането за проекти, посочени 
в член 18, е 50 % от допустимите 
разходи. По изключение максималният 
размер на съфинансиране за проекти, 
посочени в член 18, букви г) и е) е 60 %
от допустимите разходи.

Размерът на съфинансиране може да 
бъде увеличен до 75 % за по-слабо 
развитите региони, така както са 
определени в Регламента за 
общоприложимите разпоредби.

Or. en
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Обосновка

LIFE е малък инструмент и следва да води до пряка добавена стойност за ЕС, затова 
следва да се намали финансирането на ДДС и на постоянния персонал от бюджета на 
LIFE. Управлението на обществените блага като природата и околната среда е 
основна задача на публичната администрация – затова следва да са допустими 
единствено разходите за допълнителен персонал, нает специално за проекта LIFE. 
Правилата за допустимост по LIFE следва да се хармонизират с правилата за 
допустимост от други фондове, за да се гарантира безпрепятствено 
сътрудничество, по-конкретно посредством интегрирани проекти.

Изменение 39
Yves Cochet
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

ДДС следва да остане допустим разход. В противен случай съществува риск от това 
да се изключат много потенциални бенефициери.  

Изменение 40
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. ДДС не се счита за допустим разход 
за проекти, посочени в член 18, освен в 
случаите, когато не е възстановим по 
националното законодателство за 
ДДС и е платен от бенефициер, 
различен от данъчно незадължено 
лице, така както е определено в член 
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13, параграф 1, алинея първа от 
Директива 2006/112/ЕО.

Or. en

Обосновка

LIFE е малък инструмент и следва да води до пряка добавена стойност за ЕС, затова 
следва да се намали финансирането на ДДС и на постоянния персонал от бюджета на 
LIFE. Управлението на обществените блага като природата и околната среда е 
основна задача на публичната администрация – затова следва да са допустими 
единствено разходите за допълнителен персонал, нает специално за проекта LIFE. 
Правилата за допустимост по LIFE следва да се хармонизират с правилата за 
допустимост от други фондове, за да се гарантира безпрепятствено 
сътрудничество, по-конкретно посредством интегрирани проекти.

Изменение 41
Kathleen Van Brempt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за персонал се считат за 
допустими за проектите, посочени в 
член 18, дотолкова доколкото те се 
отнасят до разходите за дейности, 
които бенефициерът не би извършил, 
ако въпросният проект не би бил 
осъществен. Въпросният персонал се 
назначава специално за засегнатия 
проект. Разходите за заплати на 
държавни служители не се считат за 
допустими.

Or. en

Обосновка

LIFE е малък инструмент и следва да води до пряка добавена стойност за ЕС, затова 
следва да се намали финансирането на ДДС и на постоянния персонал от бюджета на 
LIFE. Управлението на обществените блага като природата и околната среда е 
основна задача на публичната администрация – затова следва да са допустими 
единствено разходите за допълнителен персонал, нает специално за проекта LIFE. 
Правилата за допустимост по LIFE следва да се хармонизират с правилата за 
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допустимост от други фондове, за да се гарантира безпрепятствено 
сътрудничество, по-конкретно посредством интегрирани проекти.

Изменение 42
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията редовно извършва 
мониторинг и отчитане на 
изпълнението на програмата LIFE и 
нейните подпрограми, включително на 
размера на разходите по дейности, 
свързани с климата и с биологичното 
разнообразие. Комисията разглежда и 
синергиите между програма LIFE и 
други допълващи програми на Съюза и, 
в частност, между нейните 
подпрограми.

1. Комисията извършва мониторинг на 
изпълнението на програмата LIFE и 
нейните подпрограми, включително на 
размера на разходите по дейности, 
свързани с климата и с биологичното 
разнообразие и ежегодно докладва на 
Европейския парламент относно 
това изпълнение. Комисията разглежда 
и синергиите между програма LIFE и 
други допълващи програми на Съюза и, 
в частност, между нейните 
подпрограми.

Or. ro

Изменение 43
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 19, параграф 3, 
се предоставя на Комисията за срок от 7 
години, считано от [датата на влизане в 
сила на настоящия регламент]. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на седемгодишния 
период. Делегирането на правомощия 
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се продължава за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. ro


