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КРАТКА ОБОСНОВКА

Програмата LIFE е основният директен финансов инструмент на политиката на 
Общността за защита на околната среда, биологичното разнообразие и адаптирането 
към изменението на климата.

Предложението на Комисията относно Многогодишната финансова рамка въвежда 
направление за действие срещу изменението на климата, вследствие на което се 
увеличава общият финансов пакет на програмата, чиито цели са в основата на 
стратегията „Европа 2020”. Оценката на екологичните политики е от съществено 
значение за устойчивия растеж на Съюза.

Докладчикът по становище подкрепя напълно тази амбиция на Комисията, която 
насърчава по-доброто взаимодействие на програмата LIFE с фондовете от политиката 
на сближаване, по-специално чрез пилотни инициативи, многогодишно засилване на 
планирането на програмата или въвеждане на интегрирани проекти. Все пак 
докладчикът счита, че следва да се направят някои уточнения относно ефективността 
на тесните връзки между програми, които се различават значително по начина си на 
управление.

Докладчикът по становище счита в тази връзка, че не е редно от средствата за 
финансиране на проекта да се изключат ДДС и разходите за персонал. В 
действителност, подобна мярка в крайна сметка оказва отрицателно въздействие върху 
целите за опростяване и за повишаването на техническия и административния
капацитет на спонсорите на проекта. Освен това, той счита за съществено да се запазят, 
доколкото е възможно, някои основни принципи, сходни на финансовите правила на 
политиката на сближаване.

В дискусията относно географското равновесие при избора на проекти докладчикът по 
становище се обявява за по-висок процент на съфинансиране в полза на някои региони 
с неблагоприятни условия и особено крехки екосистеми.

Въпреки че програмата LIFE трябва да динамизира местните проекти, интегрираните 
проекти могат да допринесат за по-добро познаване на програмата и за съгласуване с 
другите направления за действие на Съюза. По този начин те следва да бъдат в по-
стриктно географско равновесие, за да може всички държави членки да могат да се 
възползват в пълна степен. Този начин на действие ще засили значително 
стимулиращия ефект на програмата LIFE. В тази връзка докладчикът по становище 
предлага много по-голямо съфинансиране за тези проекти, като освен това призовава 
програмата LIFE да бъде взета предвид при изготвянето на стратегическата рамка на 
Общността. 

Докладчикът по становище счита, че е необходимо да се засили подходът за всеки 
воден басейн и в тази връзка са внесени изменения относно по-широко приемане на 
морската среда и по-тясна връзка с външните направления за действие на Съюза. В 
този смисъл той призовава да бъде ясно признат статутът на спонсорите на проекти от 
отвъдморските страни и територии (ОСТ) в рамките на засиленото им партньорство с 
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ЕС и поради факта, че са част от държавите членки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в доклада, който ще приеме, следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Като се има предвид 
съобщението от заседанието през 
юли 2008 г. и в съответствие със 
заключенията на Съвета от 10 
декември 2011 г., в които Комисията 
и държавите членки се насърчават да 
продължават да популяризират един 
общ подход към опазването на 
природата на цялата територия 
Съюза, включително и в най-
отдалечените региони и 
отвъдморските страни и територии 
на държавите членки, и със 
съобщението на Европейската 
комисия „Нашата застраховка 
живот, нашият природен капитал: 
стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г.“, в което 
Комисията се ангажира да разшири и 
стимулира инициативата BEST (за 
биологично разнообразие и услуги от 
екосистемите в европейските 
отвъдморски територии), 
отвъдморските страни и територии 
следва да могат да участват в 
програми на Съюза при условията, 
определени в член 58 от Решение 
2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 
2001 г. за асоцииране на 
отвъдморските страни и територии 
към Европейската общност 
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(„решение за асоцииране на 
отвъдморските страни и 
територии“)1, отвъдморските 
страни и територии могат да 
участват в общностните програми 
при спазване на правилата и целите 
на програмите и условията, които се 
прилагат за държавата членка, за 
чиито отвъдморски страни и 
територии става въпрос.
_________________
1 OВ L 314, 30.11.2001 г, стр. 1.

Or. fr

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) За оптимално използване на 
средствата по програмата LIFE 
следва да се насърчава 
взаимодействието между целите за 
защита на биологичното 
разнообразие и мерките за смекчаване 
на въздействието на изменението на 
климата, по-специално чрез 
насърчаване на проекти за 
подчертаване значението на 
местните екосистеми.

Or. fr
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Изменение 3

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, улавянето и съхранението на 
въглерод, възобновяемата енергия, 
оползотворяването на отпадъци и 
производството на биогаз, 
енергийната ефективност, транспорта и 
горивата, защитата на озоновия слой и 
флуорираните газове.

Or. fr

Обосновка

Управлението и оползотворяването на отпадъците е важно задължение на местните 
и регионалните органи. Устойчивото управление на тази дейност следва да се 
насърчава.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Естеството на проектите, 
които включват интегриран подход, 
като нов вид проект, който поставя 
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акцент върху прилагането на 
политиката и на законодателството 
на Съюза в областта на околната 
среда и изменението на климата, 
изисква действие на цялата 
територия на Съюза и във всички 
целеви сектори. Това води до 
необходимостта от балансиране на 
системата за подбор с цел по-голяма 
справедливост в географски план.

Or. fr

Обосновка

Интегрираните проекти могат да допринесат за по-добро познаване на резултатите 
от програмата LIFE и нейното съгласуване с другите направления за действие на 
Съюза. Във връзка с това те следва да бъдат в по-стриктно географско равновесие, за 
да може всички държави членки да могат да се възползват в пълна степен.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Успешното изпълнение на 
интегрираните проекти е свързано с 
тясно сътрудничество между 
националните, регионалните и 
местните органи и недържавните 
участници, които имат отношение с 
целите на програмата LIFE. В тази 
връзка от съществено значение са 
принципите на прозрачност и 
публичност на решенията, свързани с 
изготвянето, прилагането, 
оценяването, мониторинга и 
крайната оценка на проектите.

Or. fr
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(26) С оглед опростяването на 
програмата LIFE и намаляване на 
административната тежест за 
заявителите и бенефициерите следва в 
по-голяма степен да се използват 
единни ставки и еднократни фиксирани 
суми, без да се засяга допустимостта 
на ДДС, което не подлежи на 
възстановяване от държавните 
органи, и на разходите за щатния 
персонал. Размерът на съфинансирането 
следва да бъде като общо правило 50 %, 
а в конкретни случаи 75 %, с цел да се 
поддържа ефективното ниво на 
подпомагане, осигурено от програма 
LIFE и да се компенсират недопустими 
разходи.

Or. fr

Обосновка

Не е редно от средствата за финансиране на проект да се изключват ДДС и 
разходите за персонала. Подобна мярка в крайна сметка оказва отрицателно 
въздействие върху целите за опростяване и за повишаването на техническия и 
административния капацитет на спонсорите на проекта.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Като се има предвид 
изключителното богатство, което 
представляват за Съюза в областта 
на биологичното разнообразие, 
крехката им екосистема и 
геофизичните им характеристики, 
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изложени в член 349 от ДФЕС, по-
специално островният характер, 
малката площ и местоположението
на някои от тях в междутропическо 
пространство, силно изложено на 
сериозни природни рискове, което 
прави тези територии по-уязвими по 
отношение на пагубните последици 
от изменението на климата, 
проектите, които се осъществяват в 
най-отдалечените региони на 
Европейския съюз, ще получат 
увеличение на размера на 
съфинансиране на 60% като цяло и 
85% за специални случаи. По същия 
начин проектите, които се 
осъществяват на териториите от 
категория II по NUTS, разположени в 
островни, планински и най-северни 
региони с ниска гъстота на 
населението, посочени в член 174 от 
ДФЕС, ще могат да се ползват със 
същия размер на съфинансиране.

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде определен по-висок размер на съфинансиране за регионите, изложени 
на постоянни геофизични неблагоприятни условия, които го правят още по-уязвими по 
отношение на последствията от изменението на климата и загубата на 
изключително биологично разнообразие в Европа.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се осигури възможно най-
доброто използване на средствата на 
Съюза и за да се гарантира европейската 
добавена стойност, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощие да 
приема актове в съответствие с член 290 

(30) С цел да се осигури възможно най-
доброто използване на средствата на 
Съюза и за да се гарантира европейската 
добавена стойност, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощие да 
приема актове в съответствие с член 290 
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от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които се отнасят до 
критериите за допустимост за подбор на 
проекти, критериите за прилагането на 
географски баланс към „интегрираните 
проекти “ и показателите за изпълнение, 
приложими към специфични тематични 
приоритети. От особено значение е 
Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и надлежно предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които се отнасят до 
критериите за допустимост за подбор на 
проекти, критериите за прилагането на 
географски баланс към „интегрираните 
проекти “ и показателите за изпълнение, 
приложими към специфични тематични 
приоритети. От особено значение е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителния етап, включително на 
експертно равнище и с местните и 
регионалните органи. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно
и надлежно предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. fr

Обосновка

Местните органи следва да участват повече в процедурата по комитология.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) „интегрирани проекти“ означава 
проекти, които по устойчив начин 
изпълняват в голям териториален 
мащаб, по-специално в регионален, 
многорегионален, национален или 
транснационален мащаб, стратегии 
или планове за действие в областта на 
околната среда или климата, изисквани 
от специфичното законодателство на 
Съюза в посочената област, 
произлизащи от други актове на Съюза 
или разработени от органите на 
държавите членки или регионите, и 
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които позволяват насърчаването и, 
ако е възможно, координирането и 
мобилизирането на други средства за 
финансиране на вътрешните или 
външните направления за действие на 
Съюза;

Or. fr

Обосновка

От съществено значение е да се подчертае усилието за координация, което следва да 
се направи във всички области на действие в ЕС, по-специално във външното 
направление, което следва да позволи включването на съседни държави, които вече са 
асоциирани в политиките на сътрудничество, в управлението на регионалните водни 
басейни.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „проекти за техническа помощ“ 
означава проекти, насочени към 
подкрепа на изготвянето на интегрирани 
проекти, посочени в буква г);

д) „проекти за техническа помощ“ 
означава проекти, насочени към 
подкрепа на държавите членки и 
регионалните органи при изготвянето 
на интегрирани проекти, посочени в 
буква г);

Or. fr

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участие на трети държави в програма 
LIFE

Участие на отвъдморски страни и 
територии и на трети държави в 

програма LIFE
Програмата е открита за участие на Програмата е открита за участие на 
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следните държави: следните държави и територии:

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

а) държави от Европейската асоциация 
за свободна търговия (ЕАСТ), които са 
страни по Споразумението за 
Европейското икономическо 
пространство (ЕИП);

а) държави от Европейската асоциация 
за свободна търговия (ЕАСТ), които са 
страни по Споразумението за 
Европейското икономическо 
пространство (ЕИП);

б) държави, които са кандидатки, 
потенциални кандидатки и в процес на 
присъединяване към Съюза;

б) държави, които са кандидатки, 
потенциални кандидатки и в процес на 
присъединяване към Съюза;

в) държави, за които се прилага 
Европейската политика за съседство;

в) държави, за които се прилага 
Европейската политика за съседство;

г) държави, които са станали членове на 
Европейската агенция за околната среда 
в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 993/1999 на Съвета 
от 29 април 1999 г. за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1210/90 за 
създаване на Европейска агенция по 
околната среда и на Европейска мрежа 
за информация и наблюдение на 
околната среда.

г) държави, които са станали членове на 
Европейската агенция за околната среда 
в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 993/1999 на Съвета 
от 29 април 1999 г. за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1210/90 за 
създаване на Европейска агенция по 
околната среда и на Европейска мрежа 
за информация и наблюдение на 
околната среда.

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

Участието се извършва в съответствие с 
условията, формулирани в Решение 
2001/822/ЕО, в съответните двустранни 
или многостранни споразумения, 
установяващи общите принципи за 
участието на тези страни и 
територии в програми на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Въпреки че са свързани с външната сфера на действие на Съюза, отвъдморските 
страни и територии (ОСТ) могат да бъдат неразделна част от държава членка на 
ЕС. Освен това, те предлагат изключително биологично разнообразие, което Съюзът 
следва да може да защити и оцени по стойност. Следователно е важно тези 
територии да могат да се ползват със същото условие в рамките на тази програма 
като други асоциирани към Съюза държави.
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Изменение 12

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), в рамките на 
местното развитие, извършвано от 
местните участници, и на 
стратегиите за местно развитие, 
посочени в членове 28 и 29 на 
регламент (ЕС) №........... (Регламент 
за определяне на общи разпоредби), 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 
определяне на общи разпоредби). 
Държавите членки трябва да 
определят в договорите си за 
партньорство, посочени в член 14 от 
Регламент (ЕС) № ХХХ/ххх 
(Регламент за определяне на общи 
разпоредби), механизмите на 
национално и регионално равнище, 
които позволяват осигуряването на 
координация между програмата LIFE 
и другите фондове, посочени в 
Регламент (ЕС) № ХХХ/ххх 
(Регламент за определяне на общи 
разпоредби).
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Or. fr

Обосновка

Отчитането на ранен етап на интегрираните проекти и другите фондове в рамките 
на интегрирания подход, предложен в членове 28 и 29 от Регламента за определяне на 
общи разпоредби, ще позволи да се оптимизира взаимодействието между 
прилагането на целите на програмата LIFE в регионалните стратегии за развитие.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията също така осигурява 
съгласуваност и синергии и избягва 
припокриване между програмата LIFE и 
други политики и инструменти на 
Съюза, по-специално „Хоризонт 2020“ и 
тези в рамките на външните действия на 
Съюза.

4. Комисията също така осигурява 
съгласуваност и синергии и избягва 
припокриване между програмата LIFE и 
други политики и инструменти на 
Съюза, по-специално „Хоризонт 2020“ и 
тези в рамките на външните действия на 
Съюза, по-специално в рамките на 
европейските политики за съседство, 
за широко съседство, или 
управлението на водни басейни около 
общите морски, речни или планински 
пространства.

Or. fr

Обосновка
От съществено значение е да се подчертае усилието за координация, което следва да 
се направи във външното направление, което следва да позволи включването на 
съседни държави, които вече са асоциирани в политиките на сътрудничество, в 
управлението на регионалните водни басейни.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Техническата помощ за 



PA\902387BG.doc 15/21 PE489.549v01-00

BG

проектите следва да предоставя 
финансова подкрепа чрез субсидии за 
подпомагане на кандидатите в 
подготовката на интегрираните 
проекти, и по-специално да 
гарантира, че тези проекти 
отговарят на техническите и 
финансовите изисквания и на 
сроковете на програмата LIFE и на 
програмите, посочени в параграф 3.

Or. fr

Обосновка

За да се оптимизира прилагането на интегрирани проекти на цялата европейска 
територия, е необходимо да се предложи техническо напътстване, по-специално за 
регионите, чиито административни структури не са особено запознати с този тип 
проекти.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 10 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

разработването, изпитването и 
демонстрирането на интегрирани 
подходи при изпълнение на планове и 
програми по политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, най-вече в областта 
на водите, морската среда, почвите, 
отпадъците и въздуха;

Or. fr

Обосновка

По-широкото приемане на морските пространства има за цел да насърчава по-
глобална стратегия в рамките на Интегрираната морска политика. От друга страна 
в много региони е от голямо значение да се обърне внимание на замърсяването на 
почвите, което се счита за тясно свързано със защитата на водите и 
предотвратяването на генерирането на отпадъци.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да подобрява базата от знания за 
разработването, оценяването, 
мониторинга и крайната оценка на 
политиката и законодателството на 
Съюза в областта на околната среда, 
както и за оценяването и мониторинга 
на факторите, видовете натиск и 
реакции, които оказват въздействие 
върху околната среда в рамките на 
Съюза и извън него.

в) да подобрява базата от знания за 
разработването, прилагането, 
оценяването, мониторинга и крайната 
оценка на политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, както и за 
оценяването и мониторинга на 
факторите, видовете натиск и реакции, 
които оказват въздействие върху 
околната среда в рамките на Съюза и 
извън него.

Or. fr
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 11 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подпомага по-нататъшното 
развитие, изпълнението и управлението 
на мрежата „Натура 2000“, изградена 
според член 3 от Директива 92/43/ЕИО, 
в частност прилагането, разработването, 
изпитването и демонстрирането на 
интегрирани подходи за изпълнението 
на рамките на приоритетни действия, 
посочени в член 8 от 
Директива 92/43/ЕИО;

б) да подпомага по-нататъшното 
развитие, изпълнението и управлението 
на мрежата „Натура 2000“, изградена 
според член 3 от Директива 92/43/ЕИО, 
в частност прилагането, разработването, 
изпитването и демонстрирането на 
интегрирани подходи за изпълнението 
на рамките на приоритетни действия, 
разработени съгласно принципите, 
посочени в член 8 от 
Директива 92/43/ЕИО;

Or. fr

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 11 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да подобрява базата от знания за 
разработването, оценяването, 
мониторинга и крайната оценка на 
политиката и законодателството на 
Съюза в областта на биологично 
разнообразие, както и за оценяването и 
мониторинга на факторите, видовете 
натиск и реакциите, които оказват 
въздействие върху биологичното 
разнообразие в рамките на Съюза и 
извън него.

в) да подобрява базата от знания за 
разработването, прилагането, 
оценяването, мониторинга и крайната 
оценка на политиката и 
законодателството на Съюза в областта 
на биологично разнообразие, както и за 
оценяването и мониторинга на 
факторите, видовете натиск и 
реакциите, които оказват въздействие 
върху биологичното разнообразие в 
рамките на Съюза и извън него.

Or. fr
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. най-малко 78% от бюджетните 
средства на програмата LIFE следва 
да бъдат отпускани за финансови 
инструменти и за субсидиране на 
проекти.

Or. fr

Обосновка

Основната цел на програмата LIFE, по-специално финансирането на проекти, следва 
да бъде утвърдена чрез минимално насочване на дейностите към дейностите, 
посочени в член 18.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 18 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интегрирани проекти предимно в 
областите природа, води, отпадъци, 
въздух и смекчаване на и адаптиране 
към изменението на климата;

г) интегрирани проекти предимно в 
областите природа, води, морска среда, 
почви, отпадъци, въздух и смекчаване 
на и адаптиране към изменението на 
климата;

Or. fr

Обосновка

Вж. изменение 13.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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.

3. Интегрираните проекти, посочени в 
член 18, буква г), следва да бъдат 
достъпни и според случая включват 
заинтересовани страни и насърчават 
съгласуването с други източници на 
финансиране на Съюза и 
мобилизирането им. 

Or. fr

Изменение 23

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 75 % от 
допустимите разходи.

– максималният процент на 
съфинансиране в най-отдалечените 
региони, посочени в член 349 от 
ДФЕС, както и в островните, 
планинските, най-северните региони с 
много ниска гъстота на населението, 
изброени в член 174 от ДФЕС, за 
проектите, посочени в член 18, букви 
а), б), в), д), е), ж), з), е 60%, а за 
проектите, посочени в член 18, буква 
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г), е 85%.

Or. fr

Обосновка

При запазване на допустимостта на ДДС, което не подлежи на възстановяване, и 
личните разходи, връщането на първоначалния размер на съфинансиране ще позволи 
да се установи необходимото финансово равновесие и разнообразие на проектите. 
Увеличението с 25 % за интегрираните проекти следва да подкрепи предложението, 
чието ясно предназначение е да засили стимулиращия ефект и интегрирания характер 
на програмата LIFE. За сметка на това, регионите, изложени на постоянни 
геофизични неблагоприятни условия, следва да получат увеличение на размера на 
съфинансиране.

Изменение 24

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 се счита за допустим разход за 
проекти, посочени в член 18, при 
условие че се поема от крайния 
бенефициер съгласно член 13 от 
Директива 2006/112/ЕО и не подлежи 
на възстановяване според 
действащото национално 
законодателство относно данъка 
върху добавената стойност. Към 
всяко искане за допустимост следва 
да бъдат приложени съответните 
документи, предоставени от 
компетентните органи за одит и 
сертификация в държавите членки.

Or. fr

Обосновка

Предложението на Комисията разходите за ДДС да бъдат изключени от условията 
за допустимост рискува да изключи голяма част от потенциалните бенефициери от 
програмата LIFE и води до неравно третиране на държавите членки вследствие на 
различния размер на ДДС и различните възможности за възстановяване на ДДС. 
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Освен това тази промяна би довела до извършване на по-малко дейности, генериращи 
ДДС, като например действия с цел разпространяване и популяризиране (семинари, 
разпечатване на материали и т.н.).

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Разходите, свързани с постоянния 
персонал, могат да бъдат допустим 
разход дотолкова, доколкото имат 
отношение с разходите за дейността, 
свързани с изпълнението на проекта.

Or. fr

Обосновка

ЕК предлага в „обяснителния меморандум“ към Регламента да се ограничи или 
изключи допустимостта на разходите за постоянен персонал, който не е изрично 
назначен по проекта, за да се намалят проблемите, свързани с мониторинга и 
отчитането. Това би оказало отрицателно влияние върху качеството и изпълнението 
на проекти, по-специално от по-малки правителствени и неправителствени 
организации, които имат непрекъсната необходимост от постоянен персонал и от 
неговия експертен опит, като този персонал често работи почасово по няколко 
проекта едновременно.


