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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 

обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 

за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 

акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 

окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 

текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 

съгласуване със засегнатите технически служби. 

 

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 

акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 

него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 

Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 

на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 

засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...]. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2011)0874), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в 

Парламента (C7-0498/2011), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 25 април 

2012 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 19 юли 2012 г.2, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становищата на комисията по бюджети, комисията по 

промишленост, изследвания и енергетика и комисията по регионално развитие (A7-

0294/2012), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. подчертава, че посоченият в законодателното предложение финансов пакет е само 

ориентировъчен за законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди 

да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно 

многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.; 

3. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: 

нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и 

приобщаваща Европа“3; отново подчертава, че без достатъчно допълнителни 

средства в следващата МФР, Съюзът няма да може да осъществи настоящите си 

политически приоритети, по-конкретно тези, свързани със стратегията „Европа 

                                                 
1  ОВ С 191, 29.6.2012 г., стр. 111. 
2  ОВ С 277, 13.9.2012 г., стр. 61. 
3  Приети текстове, P7_TA(2011)0266 
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2020“, както и новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон, нито да реагира 

на непредвидими събития; изтъква, че дори при увеличаване на средствата за 

следващата МФР с поне 5 % спрямо равнището от 2013 г. към постигането на 

договорените цели на Съюза и поетите от него ангажименти, както и към принципа 

за солидарност на Съюза, ще може да се допринесе едва в ограничена степен; 

призовава Съвета, в случай че той не споделя този подход, да посочи ясно кои от 

неговите политически приоритети или проекти биха могли да бъдат изцяло 

изоставени, въпреки доказаната си европейска добавена стойност; 

4. припомня, че в горепосочената си резолюция от 8 юни 2011 г., Парламентът 

подчерта, че програмата LIFE + беше изпълнена успешно и доказа своето значение 

за запазване на биологичното разнообразие и опазването на околната среда; също 

така припомня, че Парламентът подчерта необходимостта от продължителни, добре 

финансирани програми за природата и биологичното разнообразие, за да се 

постигнат целите на Съюза в областта на околната среда, по-специално от 

програмите LIFE + и Натура 2000; 

5. счита, че разширяването на тематичния и географския обхват на LIFE и добавянето 

на нови видове проекти не следва да води до заместване на съществуващите 

успешни проекти и във връзка с това следва да се отрази със значително нарастване 

на пакета на програмата като цяло; подчертава също така спешната необходимост 

от предоставяне на подходящо финансиране за биологичното разнообразие в Съюза, 

посредством подкрепа за мрежата „Натура 2000“ и изразява убеждение, че LIFE 

следва да внася поне 10 % от годишната потребност за финансиране на „Натура 

2000“ на стойност 5 800 милиона евро, и счита, че останалото финансиране трябва 

да се осигури посредством други фондове на Съюза, както и от държавите членки и 

от частни източници; 

6. подчертава, че всяка промяна на финансовия пакет на програмата LIFE за периода 

от 2014 до 2020 г. спрямо първоначалното предложение на Комисията ще засегне 

разбивката на бюджета на програмата; счита, че ако финансовият пакет се увеличи, 

допълнителните бюджетни средства следва да се използват за увеличаване на дела 

на средствата, разпределени за подпрограмата за околната среда, на средствата, 

използвани за проекти, финансирани от безвъзмездни средства за действия или 

иновативни финансови инструменти, и дела на средствата, разпределени за 

„традиционни“ проекти;  

7. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

8. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Тези програми за финансиране от 

страна на Съюза не могат да обхванат 

всички специфични нужди на 

действията в областта на околната среда 

и климата. Нужни са специфични 

подходи по отношение на действията в 

областта на околната среда и климата, 

които да разглеждат неравномерното 

интегриране на техните цели в 

практиките на държавите-членки, 

неравномерното и неправилно 

прилагане на законодателството в 

държавите-членки и недостатъчното 

разпространение и насърчаване на 

политическите цели. Уместно е да бъде 

продължена програма LIFE която се 

урежда с Регламент (EО) № 614/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 май 2007 г. относно финансовия 

инструмент за околна среда (LIFE+) и да 

се приеме нов регламент. Следователно 

настоящият регламент следва да 

установи програма за финансиране, 

специално предназначена за околната 

среда и действията по климата 

(„програма LIFE“). 

(3) Тези програми за финансиране от 

страна на Съюза не могат да обхванат 

всички специфични нужди на 

действията в областта на околната среда 

и климата. Нужни са специфични 

подходи по отношение на действията в 

областта на околната среда и климата, 

които да разглеждат неравномерното 

интегриране на техните цели в 

практиките на държавите-членки, 

неравномерното и неправилно 

прилагане на законодателството в 

държавите-членки и недостатъчното 

разпространение и насърчаване на 

политическите цели. Уместно е да бъде 

продължена програма LIFE която се 

урежда с Регламент (EО) № 614/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 май 2007 г. относно финансовия 

инструмент за околна среда (LIFE+) и да 

се приеме нов регламент. Следователно 

настоящият регламент следва да 

установи програма за финансиране, 

специално предназначена за околната 

среда и действията по климата 

(„програма LIFE“). С цел постигане на 

съществено въздействие от 

финансирането от Съюза следва да се 

установи тясно взаимодействие и 

допълняемост между програмата 

LIFE и други програми за финансиране 

на Съюза. 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) С настоящият регламент следва 

за цялата продължителност на 

програмата LIFE да се създаде 

финансов пакет, представляващ 

основната отправна точка за 

бюджетния орган в рамките на 

годишната бюджетна процедура, по 

смисъла на точка 17 от 

предложението на Комисията за 

междуинституционално 

споразумение от 29 юни 2011 г. между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно 

сътрудничеството по бюджетните 

въпроси и относно доброто финансово 

управление. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4а) Опитът от програмата LIFE+ 

показа, че усвояването на наличното 

финансиране по програма LIFE е 

много неравномерно в различните 

държави членки, въпреки механизма 

за прогнозно национално 

разпределение на средствата. Поради 

тази причина за държавите членки, 

които срещат най-големи трудности 

при достъпа до средствата, следва да 

се предвиди специална помощ и 

изграждане на капацитет, особено 

чрез системата от национални и 

регионални звена за контакт, както и 

посредством консултации, 

предоставяни от успешните 
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бенефициери на проекти. 

Солидарността и споделянето на 

усилията в Съюза не следва да 

намират израз в разпределянето на 

дялове от бюджета и оттам в 

компромис с качеството на 

проектите, а по-скоро в целенасочена 

помощ и допълнителни точки при 

кандидатстване за региони със 

специални нужди, свързани с 

околната среда или климата. Самите 

държави членки могат да допринесат 

значително за собственото си 

усвояване на финансирането по 

програма LIFE чрез подобряване на 

системата си от национални и 

регионални звена за контакт, чрез 

техническа и финансова подкрепа за 

изготвянето на проектите и чрез 

създаване на фондове за околната 

среда или на други механизми за 

осигуряване на наличност на 

съответстващи средства. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

 Съображение 4 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) Солидарността следва също така 

да се проявява под формата и на 

широко и постоянно разпространение 

на резултатите от проектите, така 

че държавите членки и регионите с 

по-малко проекти да се ползват от 

натрупания опит и от технологиите 

или процедурите, разработени по 

успешните проекти. Поради това 

проектите по програма LIFE следва 

да отдават особено значение на 

дейностите за създаване на контакти 

и на разпространението на 

резултатите от проектите и следва 

да осигуряват консултации за 

заинтересованите страни и 
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евентуалните бъдещи кандидати 

извън мрежата на програма LIFE. 

Комисията следва допълнително да 

засили дейностите си във връзка с 

целенасоченото разпространение на 

резултатите от проектите във и 

извън мрежата на програма LIFE, със 

специален акцент върху държавите 

членки със слабо усвояване на 

средства по програма LIFE. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

 Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Като се има предвид нейната 

характеристика и мащаб, програмата 

LIFE не може да разреши всички 

проблеми, свързани с околната среда и 

климата. По-скоро нейната цел следва 

да бъде катализирането на промени в 

разработването и прилагането на 

политиките като предоставяне и 

разпространява решения и най-добри 

практики за постигане на целите в 

областта на околната среда и климата. 

(5) Като се има предвид нейната 

характеристика и мащаб, програмата 

LIFE не може да разреши всички 

проблеми, свързани с околната среда и 

климата. По-скоро нейната цел следва 

да бъде катализирането на промени в 

разработването и прилагането на 

политиките като предоставяне и 

разпространява решения и най-добри 

практики за постигане на целите в 

областта на околната среда и климата. В 

опита си да постигне това, тя следва 

да подпомага прилагането на 

програмата на Съюза за действие за 

околната среда. В резолюцията си от 

20 април 2012 г. относно прегледа на 

Шестата програма за действие за 

околната среда и определяне на 

приоритетите за Седмата програма 

за действие за околната среда — По-

добра околна среда за по-добър 

живот1, Европейският парламент 

подчертава, че програмите за 

действие за околната среда 

допринасят за гарантиране на 

необходимата координация между 

различните политики на Съюза и 

счита, че през идното десетилетие 

ще бъде дори от още по-ключово 
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значение да се решават свързаните с 

околната среда проблеми с помощта 

на по-съгласуван и интегриран подход, 

който отчита връзките между 

проблемите и който запълва 

съществуващите празнини, тъй като 

в противен случай могат да бъдат 

причинени необратими вреди. 

Европейският парламент също така 

подчертава, че Седмата програма за 

действие за околната среда следва да 

предоставя подходяща рамка, за да 

гарантира адекватно финансиране, 

включително за иновации, 

научноизследователска и развойна 

дейност, и че финансирането на 

свързани с околната среда цели, във 

взаимодействие с LIFE, и пълното 

интегриране на защитата на 

околната среда следва да бъдат 

важна част от Многогодишната 

финансова рамка за периода 2014—

2020 г., както и от реформата на 

Общата селскостопанска политика 

(ОСП), на Общата политика в 

областта на рибарството (ОПОР), на 

политиката на сближаване и на 

„Хоризонт 2020“.  

 ______________ 

 1 P7_TA(2012)0147 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

 Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Настоящият регламент установява 

финансов пакет от 3 618 млн. EUR за 

цялата продължителност на програмата 

LIFE, която представлява основната 

референтна сума за бюджетния орган в 

рамките на годишната бюджетна 

процедура по смисъла на точка 17 от 

предложението на Комисията за 

(6) Настоящият регламент установява 

финансов пакет от [...] милиона евро, 

което се равнява на [...] % от общата 

сума на бюджетните кредити за 

поети задължения, както е посочено 

в Регламента на Съвета (ЕС) № …/… 

за определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2014—
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междуинституционално споразумение 

от 29 юни 2011 г. между Европейския 

парламент, Съвета и Комисията относно 

сътрудничеството по бюджетните 

въпроси и относно доброто финансово 

управление.  

2020 г., за цялата продължителност на 

програмата LIFE, която представлява 

основната референтна сума за 

бюджетния орган в рамките на 

годишната бюджетна процедура по 

смисъла на точка 17 от предложението 

на Комисията за 

междуинституционално споразумение 

от 29 юни 2011 г. между Европейския 

парламент, Съвета и Комисията относно 

сътрудничеството по бюджетните 

въпроси и относно доброто финансово 

управление.  

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6а) Предвид съобщението от остров 

Реюнион от юли 2008 г. и в 

съответствие със заключенията на 

Съвета, приети на 19 декември 

2011 г., с които Комисията и 

държавите членки се насърчават да 

продължат да окуражават един 

съвместен подход за опазване на 

природата в целия Съюз, 

включително в най-отдалечените 

региони и отвъдморските страни и 

територии на държавите членки, 

както и съобщението на Комисията 

от 3 май 2011 г., озаглавено „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 „Биологично 

разнообразие и услуги от 

екосистемите в европейските 

отвъдморски територии“ (BEST), 

отвъдморските страни и територии, 

следва да могат да участват в 

програми на Съюза, при условията, 
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определени в Решение 2001/822/ЕО на 

Съвета от 27 ноември 2001 г. за 

асоцииране на отвъдморските страни 

и територии към Европейската 

общност1.  

 _____________ 

 1 OВ L 314, 30.11.2001 г., стp. 1. 

Обосновка 

Целесъобразно е програмата LIFE да бъде отворена за всички европейски 

отвъдморски региони (НОР и ОСТ), за да се опазват тези територии, които се 

числят сред горещите точки на световното биологично разнообразие. 

 

Изменение  8 

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 

(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 
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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 

синергии. Необходимо е координиране, 

за да се предотврати двойното 

финансиране.  

да се насърчава финансирането на 

дейностите, които допълват 

интегрирани проекти или подкрепят 

използването на решения, методи и 

подходи, разработени в рамките на 

програмата LIFE. С цел да се 

гарантира правна яснота и 

практическата осъществимост на 

интегрираните проекти по програма 

LIFE, сътрудничеството между други 

фондове на ЕС и интегрираните 

проекти изрично следва да се предвиди 

в Регламент (EС) № .../…[Регламент 

за общоприложимите разпоредби]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 или програмите за развитие 

на селските райони. 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 и за да се гарантира, че 

нетните финансови инвестиции за 

постигане на целите, посочени в 

настоящия регламент, няма да 

намалеят. 

 _______________ 

 1 COM(2011)0615. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Спирането на загубата на 

биологично разнообразие, обръщането 

на този процес и подобряването на 

ресурсната ефективност, както и 

справянето с проблемите на околната 

среда и здравето продължават да бъдат 

основни предизвикателства пред Съюза. 

Тези предизвикателства изискват по-

големи усилия на равнище Съюз за 

предоставяне на решения и най-добри 

практики, които спомагат за 

постигането на целите от Съобщението 

на Комисията „Европа 2020: Стратегия 

за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж“ (наричана по-долу 

„стратегията „Европа 2020“).. Освен 

това подобряването на управлението, 

по-специално чрез повишаване на 

осведомеността и участие на 

заинтересованите страни, е от 

съществено значение за постигането на 

целите в областта на околната среда. 

Следователно подпрограмата за 

околната среда следва да има три 

приоритетни области за действие: 

околна среда и ресурсна ефективност, 

биологично разнообразие, както и 

управление и информация, свързани с 

околната среда. Следва да се даде 

възможност проектите, финансирани по 

програмата LIFE, да допринасят за 

постигането на специфичните цели на 

повече от една от тези приоритетни 

области и да включват участието на 

повече от една държава-членка.  

(11) Спирането на загубата на 

биологично разнообразие, обръщането 

на този процес и подобряването на 

ресурсната ефективност, както и 

справянето с проблемите на околната 

среда и здравето продължават да бъдат 

основни предизвикателства пред Съюза. 

Тези предизвикателства изискват по-

големи усилия на равнище Съюз за 

предоставяне на решения и най-добри 

практики, които спомагат за 

постигането на целите от Съобщението 

на Комисията „Европа 2020: Стратегия 

за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж“ (наричана по-долу 

„стратегията „Европа 2020“). Освен това 

подобряването на управлението, по-

специално чрез повишаване на 

осведомеността и участие на 

заинтересованите страни, е от 

съществено значение за постигането на 

целите в областта на околната среда. 

Следователно подпрограмата за 

околната среда следва да има три 

приоритетни области за действие: 

околна среда и ресурсна ефективност, 

природа и биологично разнообразие, 

както и управление и информация, 

свързани с околната среда. Следва да се 

даде възможност проектите, 

финансирани по програмата LIFE, да 

допринасят за постигането на 

специфичните цели на повече от една от 

тези приоритетни области и да включват 

участието на повече от една държава-

членка.  

 



 

PE489.483v02-00 16/126 RR\914245BG.doc 

BG 

Изменение  10 

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.“ 

(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 

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 

(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.“ 

(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 

допринася за постигането на тези цели. 

Следователно приоритетната област 

„природа и 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 
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разнообразие до 2020 г.;  разнообразие до 2020 г.; Приносът на 

програмата LIFE към годишната 

потребност за финансиране на 

мрежата „Натура 2000“, която се 

оценява на 5 800 милиона евро, следва 

да се разглежда и определя в 

контекста на осигурените разходи за 

биологично разнообразие от други 

фондове на Съюза. В резолюцията си 

от 20 април 2012 г. относно нашата 

застраховка живот, нашия природен 

капитал: стратегия на ЕС за 

биологичното разнообразие до 2020 г.2 

Европейският парламент призовава 

Комисията и държавите членки да 

гарантират, че поне 5 800 млн. евро 

годишно ще бъдат предоставяни чрез 

финансиране от ЕС и държавите 

членки и че се предоставя подходящо 

финансиране чрез различни фондове 

на ЕС (например фондовете на ОСП, 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, Кохезионния фонд и 

подсиления фонд LIFE+), при по-добра 

координация и съгласуваност между 

тези фондове, наред с другото чрез 

концепцията за интегрирани 

проекти, като по този начин се 

повиши прозрачността за различните 

региони, които получават 

финансиране от ЕС;  

 _____________ 

 1 „Финансиране на „Натура 2000“ — 

инвестиране в „Натура 2000“: ползи 

за природата и хората“. Работен 

документ на службите на Комисията 

SEC(2011)1573. 

 2 P7_TA(2012)0146. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14а) За оптимално използване на 

средствата по програмата LIFE 

следва да се насърчава 

взаимодействието между 

подпрограмата за околната среда, по-

конкретно за закрила на 

биологичното разнообразие, и 

мерките за приспособяване към 

изменението на климата и 

смекчаване на последиците от него по 

подпрограмата за действия по 

климата. 

 

Изменение  12 

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 

чрез подкрепа на взаимодействията с 

други цели за околната среда, като 

например биологичното разнообразие, 

в областите на мониторинга и 

докладването на емисиите на парникови 

газове, земеползването, промяната на 

земеползването и горското стопанство, 

опазването на естествените 

уловители на въглерод, съобразени с 

екосистемите подходи при 

разработването на възобновяемата 

енергия в градските, селските, 

планинските или отдалечените 

райони, оползотворяването на 
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отпадъци, производството на биогаз, 
енергийната ефективност, 

осветлението на обществени места, 
транспорта и горивата, по-специално 

горива от трето поколение, защитата 

на озоновия слой и флуорираните 

газове. 

Обосновка 

Управлението и оползотворяването на отпадъците е важно задължение на местните 

и регионалните органи. Устойчивото управление на тази дейност следва да се 

насърчава. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Пълното прилагане на 

законодателството и политиката в 

областта на околната среда и климата е 

неразривно свързано с постигането на 

по-добро управление, подобряване на 

участието на заинтересованите лица и 

разпространението на информация. 

Следователно приоритетните области 

„управление и информация“ и по двете 

подпрограми следва да подкрепят 

разработването на платформи и 

споделянето на най-добри практики с 

оглед на по-доброто спазване и 

прилагане на законодателството и 

генерирането на подкрепа от 

обществеността и заинтересованите 

страни към усилията на Съюза за 

формиране на политиката в областта на 

околната среда и климата. По-специално 

следва да се подкрепят подобрения в 

разпространението на базата знания, 

повишаването на осведомеността, 

участието на обществеността, достъпа 

до информация и достъпа до правосъдие 

по въпроси от областта на околната 

среда. 

(18) Пълното прилагане на 

законодателството и политиката в 

областта на околната среда и климата е 

неразривно свързано с постигането на 

по-добро управление, подобряване на 

участието на заинтересованите лица и 

разпространението на информация. 

Следователно приоритетните области 

„управление и информация“ и по двете 

подпрограми следва да подкрепят 

разработването на платформи и 

споделянето на най-добри практики с 

оглед на по-доброто спазване и 

прилагане на законодателството и 

генерирането на подкрепа от 

обществеността и заинтересованите 

страни към усилията на Съюза за 

формиране на политиката в областта на 

околната среда и климата. По-специално 

следва да се подкрепят подобрения в 

разпространението на базата знания и 

на най-добри практики, повишаването 

на осведомеността, участието на 

обществеността, достъпа до 

информация и достъпа до правосъдие по 

въпроси от областта на околната среда. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) С цел да се подобри прилагането на 

политиката в областта на околната среда 

и климата и да се засили интеграцията 

на целите по отношение на околната 

среда и климата в други политики, 

програмата LIFE следва да насърчава 

проекти, които подпомагат интегрирани 

подходи към изпълнението на 

законодателството и политиката в 

областта на околната среда и климата. 

Посочените проекти по подпрограмата 

за околната среда следва да акцентират 

главно върху прилагането на 

Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г., като особено 

внимание се отделя на ефективното 

управление и консолидирането на 

мрежата „ Натура 2000 “, изградена въз 

основа на Директива 92/43/EИО на 

Съвета, чрез прилагане на рамките на 

приоритетни действия, предвидени в 

член 8 от същата директива, 

прилагането на Директива 2000/60/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 октомври 2000 г. за установяване 

на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите и 

също върху прилагането на 

законодателството по отношение на 

отпадъците и въздуха. Посочените 

проекти акцентират върху набелязаните 

теми, но същевременно ще 

представляват многоцелеви механизъм 

за изпълнение (например насочени към 

екологични ползи и изграждане на 

капацитет), като по този начин дават 

възможност за постигане на резултати в 

други области на политиките, по-

специално по отношение на 

(21) С цел да се подобри прилагането на 

политиката в областта на околната среда 

и климата и да се засили интеграцията 

на целите по отношение на околната 

среда и климата в други политики, 

програмата LIFE следва да насърчава 

проекти, които подпомагат интегрирани 

подходи към изпълнението на 

законодателството и политиката в 

областта на околната среда и климата. 

Посочените проекти по подпрограмата 

за околната среда следва да акцентират 

главно върху прилагането на 

Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г., като особено 

внимание се отделя на ефективното 

управление и консолидирането на 

мрежата „ Натура 2000 “, изградена въз 

основа на Директива 92/43/EИО на 

Съвета, чрез прилагане на рамките на 

приоритетни действия, предвидени в 

член 8 от същата директива, 

прилагането на Директива 2000/60/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 октомври 2000 г. за установяване 

на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите и 

също върху прилагането на 

законодателството по отношение на 

отпадъците и въздуха. Посочените 

проекти акцентират върху набелязаните 

теми, но същевременно ще 

представляват многоцелеви механизъм 

за изпълнение (например насочени към 

екологични ползи и изграждане на 

капацитет), като по този начин дават 

възможност за постигане на резултати в 

други области на политиките, по-

специално по отношение на 
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Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 

за създаване на рамка за действие на 

Общността в областта на политиката за 

морска среда (Рамкова директива за 

морска стратегия). Проекти от 

посочения вид може да бъдат планирани 

и в други екологични области. В 

рамките на подпрограмата за действия 

по климата такива проекти следва да се 

отнасят по-специално до стратегии и 

планове за действие за смекчаване на 

изменението на климата и за адаптиране 

към него. Този тип проекти следва да 

подпомагат само поредица от конкретни 

дейности и мерки, докато други 

дейности, които допълват включените в 

проекта, ще трябва да бъдат осигурени 

от други програми за финансиране от 

страна на Съюза, както и от фондове от 

националния, регионалния и частния 

сектор. Финансирането по линия на 

програмата LIFE следва да използва 

синергиите и да гарантира 

съгласуваност между различните 

източници на финансиране на Съюза, 

като предоставя стратегически акцент 

върху околната среда и климата.  

Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 

за създаване на рамка за действие на 

Общността в областта на политиката за 

морска среда (Рамкова директива за 

морска стратегия). Проекти от 

посочения вид може да бъдат планирани 

и в други екологични области. В 

рамките на подпрограмата за действия 

по климата такива проекти следва да се 

отнасят по-специално до стратегии и 

планове за действие за смекчаване на 

изменението на климата и за адаптиране 

към него. Този тип проекти следва да 

подпомагат само поредица от конкретни 

дейности и мерки, докато други 

дейности, които допълват включените в 

проекта, ще трябва да бъдат осигурени 

от други програми за финансиране от 

страна на Съюза, както и от фондове от 

националния, регионалния и частния 

сектор. Финансирането по линия на 

програмата LIFE следва да използва 

синергиите и да гарантира 

съгласуваност между различните 

източници на финансиране на Съюза, 

като предоставя стратегически акцент 

върху околната среда и климата и 

същевременно осигурява ефективно 

опростяване на процедурите. 

Интегрираните проекти ще донесат 

ползи за другите фондове чрез 

увеличаване на техния капацитет на 

усвояване по отношение на свързани с 

околната среда и климата разходи. 

Предвид новостта и липсата на 

широк опит по отношение на 

подхода, свързан с прилагането на 

интегрирани проекти, 

заинтересованите страни следва при 

необходимост да бъдат подкрепяни 

чрез увеличаване на размера на 

съфинансиране и техническа помощ в 

подготвителната фаза. В допълнение, 

фазата на кандидатстване следва да 

бъде облекчена чрез двустепенна 

система за подбор. Следва да се 

подпомага обменът във връзка с 
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успешните интегрирани подходи, с 

участието на всички съответни 

сектори на администрацията и 

заинтересованите страни. Въз основа 

на опита през първите програмни 

години следва да се анализират 

факторите, които определят 

гладкото функциониране и успеха на 

интегрираните проекти. Въз основа 

на този анализ и в зависимост от 

наличното финансиране, към обхвата 

на интегрираните проекти биха 

могли да бъдат добавени нови 

области. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21а) Интегрираните проекти следва 

да служат като модел, насочен към 

подпомагане на държавите членки за 

ефективно използване на средствата 

и установяване на конструктивно и 

постоянно сътрудничество между 

различните сектори на 

администрацията с цел справяне с 

основните предизвикателства на 

изпълнението. Предвид факта, че 

тези предизвикателства 

съществуват в целия Съюз, опитът 

по отношение на новия вид проекти, 

представляван от интегрираните 

проекти, трябва да бъде възможно 

най-широк. Поради това на всяка 

държава членка следва да се 

гарантира получаването на 

финансиране за поне два интегрирани 

проекта в различни области през 

програмния период, при условие че те 

отговарят на основните изисквания 

за качество. Комисията би могла да 

определи допълнителни 

паневропейски тематични цели за 
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разпределение. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 21 б (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.  По тази 

причина следва да се прилагат 

принципите на прозрачност и 

оповестяване на решенията, свързани 

с изготвянето, прилагането, 

оценяването и мониторинга на 

проекти. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) С оглед изпълнението на своята 

роля по иницииране на разработване и 

прилагане на политиката в областта на 

околната среда и климата, Комисията 

следва да използва ресурси по програма 

LIFE, за да подпомага инициирането, 

изпълнението и целенасоченото 

интегриране на политиката и 

законодателството на Съюза в областта 

на околната среда и климата, 

включително придобиването на услуги 

и стоки. Отпуснатите финансови 

ресурси за комуникационни дейности 

следва според настоящия регламент да 

обхващат и институционалната 

комуникация по политическите 

(23) С оглед изпълнението на своята 

роля по иницииране на разработване и 

прилагане на политиката в областта на 

околната среда и климата, Комисията 

следва да използва ресурси по програма 

LIFE, за да подпомага инициирането, 

изпълнението и целенасоченото 

интегриране на политиката и 

законодателството на Съюза в областта 

на околната среда и климата, 

включително придобиването на услуги 

и стоки. Следва да се предприемат 

мерки за насърчаване на участието на 

МСП в тези търгове. Отпуснатите 

финансови ресурси за комуникационни 

дейности следва според настоящия 
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приоритети на Съюза.  регламент да обхващат и 

институционалната комуникация по 

политическите приоритети на Съюза. 

Комисията следва също така да 

определи финансови ресурси за 

подобряване на дейностите, свързани 

с комуникацията, и 

информационните системи относно 

прилагането на цялото основно 

законодателство на Съюза в 

областта на околната среда, както се 

посочва в съобщението ѝ от 7 март 

2012 г., озаглавено „Подобряване на 

резултатите от мерките на ЕС в 

областта на околната среда: 

изграждане на доверие чрез 

повишаване на познанията и 

готовността за реакция“1. Като 

първа и спешна мярка това следва да 

включва онлайн публикуване и редовна 

актуализация на точни указания 

относно това дали, как и кога 

директивите на Съюза в областта на 

околната среда и климата са 

приложени, включително 

транспонирани, във всяка държава 

членка. Такъв широко достъпен 

преглед ще допринесе за акцента 

върху изпълнението на проектите по 

програма LIFE, ще предостави 

полезна основна информация за 

подготовката на проектите и в по-

общ план ще повиши осведомеността 

на гражданите относно общото 

изпълнение, положителното 

въздействие в рамките на Съюза и 

следователно значението на 

законодателството на Съюза. Освен 

това програмата LIFE следва да 

допринася за осъществяването на 

дейност 3в) по Цел 1 на Стратегията 

за биологичното разнообразие на 

Съюза, според която Комисията и 

държавите членки ще улеснят 

прилагането на директивите за 

природната среда чрез осигуряването 

на специфични програми за обучение 

на съдии и прокурори относно 
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„Натура 2000“ и чрез развиването на 

по-добър капацитет за насърчаване 

на спазването на изискванията.  

 _____________ 

 1 COM(2012)0095. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Опитът от инструменти в миналото 

показа нуждата от планиране на 

многогодишна база и от акцентиране на 

усилията върху конкретни политически 

приоритети и сфери на действие в 

областта на околната среда и климата. 

Такива многогодишни работни 

програми следва да бъдат гъвкави, за да 

се постигнат целите на програмата 

LIFE, като същевременно осигуряват 

нужното постоянство на приоритетни 

области за потенциалните заявители, за 

да планират, изготвят и представят 

предложенията. С оглед на това тези 

многогодишни работни програми следва 

да бъдат валидни за период от най-

малко две години с възможност да се 

добавят приоритети. 

(25) Опитът от инструменти в миналото 

показа нуждата от планиране на 

многогодишна база и от акцентиране на 

усилията върху конкретни политически 

приоритети и сфери на действие в 

областта на околната среда и климата. 

Такива многогодишни работни 

програми следва да бъдат гъвкави, за да 

се постигнат целите на програмата 

LIFE, като същевременно осигуряват 

нужното постоянство на приоритетни 

области за потенциалните заявители, за 

да планират, изготвят и представят 

предложенията. С оглед на това тези 

многогодишни работни програми следва 

да бъдат валидни за период от най-

малко три години с възможност да се 

добавят приоритети. 

 

Изменение  19 

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 

(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 
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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. 

суми. Комисията следва да разгледа 

въвеждането на двустепенна 

процедура за кандидатстване за 

всички проекти и опции, за да ускори 

процеса на подбор, включително да 

предвиди по-кратък срок между 

подбора и началото на проектите. 

Комисията следва също така да 

положи усилия да подпомага при 

поискване осъществяването на 

контакт между заинтересованите 

кандидати и бенефициери по текущи 

проекти в сходни области, за да се 

даде възможност за обмен на опит 

относно фазите на кандидатстване и 

изпълнение. В допълнение Комисията 

следва да гарантира предоставянето 

на подробни причини за отхвърлянето 

на съответния проект и 

съобщаването им преди обявяването 

на следващата покана за представяне 

на предложения. Когато 

съществуват най-добри практики във 

връзка с други фондове, където е 

уместно следва да бъдат направени 

съответни промени относно 

програмата LIFE. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 26 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
(26а) С цел да се поддържа 

ефективното ниво на подпомагане, 

осигурено от програма LIFE, 

размерът на съфинансирането следва 

да бъде като общо правило 50 %, а за 

интегрирани проекти и съответни 

проекти за техническа помощ— 60 %. 

С цел увеличаване на достъпността 

на финансирането по програма LIFE 

за държавите членки с временни 

бюджетни затруднения, те следва да 

имат право да кандидатстват за 
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увеличен размер на съфинансирането 

до 75 % от допустимите разходи. 

Проектите по линия на приоритетна 

област „Природа и биологично 

разнообразие, свързани със сериозно 

застрашени местообитания и видове, 

следва да имат право на повишен дял 

на съфинансиране от 75 % от 

допустимите разходи. 

 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
(26б) Не всички организации с 

нестопанска цел и други бенефициери 

по проекти, които получават 

съфинансиране от Съюза, могат да 

възстановят разходите си за ДДС 

съгласно националните режими 

относно ДДС. Единствено в такива 

случаи разходите за ДДС следва да 

бъдат допустими по програма LIFE, 

за да се гарантира справедливо и 

равно третиране на всички 

бенефициери. Това не се отнася за 

данъчно незадължените лица, както е 

определено в член 13, параграф 1, 

първа алинея от Директива 

2006/112/ЕО. Въз основа на 

информацията, предоставена от 

държавите членки, Комисията следва 

да изготви сборник с преглед на 

правилата относно ДДС, засягащи 

проектите по LIFE, и да го направи 

обществено достояние. Комисията 

следва да докладва размера на ДДС, 

възстановен посредством 

безвъзмездни средства за действие по 

линия на LIFE във всяка държава 

членка, като част от докладите за 

междинен преглед и последваща 

оценка. 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Програма LIFE и подпрограмите 

следва да бъдат редовно подлагани на 

мониторинг и оценявани по съответни 

показатели, за да се даде възможност за 

корекции. С цел да се осигурят 

доказателства за съпътстващите ползи, 

които двете подпрограми могат да 

допринесат за действията по климата и 

биологичното разнообразие, както и да 

се осигури информация за нивото на 

разходите, мониторингът на програмата 

LIFE следва да проследява разходите, 

направени във връзка с действията по 

климата и с биологичното разнообразие, 

както е определено в Съобщението за 

МФР. Посоченото проследяване следва 

да се извърши въз основа на обикновена 

методика чрез отнасяне на разходите 

към една от следните три категории: 

извършени само във връзка с климата/ 

биологичното разнообразие (да се 

отчитат на 100 %), в значителна връзка с 

климата/биологичното разнообразие (да 

се отчитат на 40 %), и без връзка с 

климата/биологичното разнообразие (да 

се отчитат като 0 %). Посочената 

методика не следва да изключва 

използването на по-точни методики, 

когато е целесъобразно. 

(27) Програма LIFE и подпрограмите 

следва да бъдат редовно подлагани на 

мониторинг и оценявани по съответни 

показатели, за да се даде възможност за 

корекции. При разработването на 

показатели за оценка на програмите и 

проектите, Комисията следва да 

постави акцент върху мониторинга 

на качеството въз основа на 

показатели за изпълнение и очаквани 

резултати и въздействие. Комисията 

следва също така да предложи метод 

за мониторинг на дългосрочния успех 

на проектите, особено в областта на 

природата и биологичното 

разнообразие.  С цел да се осигурят 

доказателства за съпътстващите ползи, 

които двете подпрограми могат да 

допринесат за действията по климата и 

биологичното разнообразие, както и да 

се осигури информация за нивото на 

разходите, мониторингът на програмата 

LIFE следва да проследява разходите, 

направени във връзка с действията по 

климата и с биологичното разнообразие, 

както е определено в Съобщението за 

МФР. Посоченото проследяване следва 

да се извърши въз основа на обикновена 

методика чрез отнасяне на разходите 

към една от следните три категории: 

извършени само във връзка с климата/ 

биологичното разнообразие (да се 

отчитат на 100 %), в значителна връзка с 

климата/биологичното разнообразие (да 

се отчитат на 40 %), и без връзка с 

климата/биологичното разнообразие (да 

се отчитат като 0 %). Посочената 

методика не следва да изключва 
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използването на по-точни методики, 

когато е целесъобразно. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 27 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
(27а) Предвид дългосрочния опит на 

Генералната дирекция (ГД) на 

Комисията по околна среда в 

управлението на програмата LIFE и 

проектите по нея, както и 

положителния опит на 

бенефициерите по програма LIFE с 

външните екипи за мониторинг, всяка 

промяна в структурата на управление 

на програма LIFE и проектите по нея 

следва да бъде щателно оценена и 

обект на изпитателен срок. 

Управлението на интегрирани 

проекти по подпрограмата за околна 

среда, както и на проекти в 

приоритетна област „природа и 

биологично разнообразие“ следва да 

остане в рамките на ГД на 

Комисията по околна среда. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Изпълнителни правомощия 

следва да бъдат предоставени на 

Комисията с цел да се осигурят 

единни условия за прилагането на 

настоящия регламент във връзка с 

приемането на многогодишните 

работни програми. Тези правомощия 

следва да се упражняват в 

съответствие с 

заличава се 
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Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията 

за контрол от страна на държавите-

членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията.  

 

Изменение  25 

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 

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 

подготвителната работа, включително и 

на ниво експерти. При подготвянето и 

съставянето на делегирани актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното, своевременно и 

надлежно предаване на съответните 

документи на Европейския парламент и 

Съвета.  

(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 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, които се отнасят до 

приемането и, когато е необходимо, 

преразглеждането на 

многогодишните работни програми, 

установяването на специфични, 

общоевропейски цели за 

разпространение, приложими към 

„интегрираните проекти“, 

разширяването на обхвата и 

изменението на максималното 

разпределяне за „интегрираните 

проекти“ и допълнителното 

установяване на показатели за 
изпълнение, приложими към 

специфични тематични приоритети, и 

създаването на списък със сериозно 

застрашени местообитания и видове. 

От особено значение е Комисията да 

проведе подходящи консултации по 

време на подготвителната работа, 

включително и на ниво експерти и със 

социалните партньори, както и с 

местните и регионалните органи. 
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При подготвянето и съставянето на 

делегирани актове Комисията следва да 

осигури едновременното, своевременно 

и надлежно предаване на съответните 

документи на Европейския парламент и 

Съвета. Делегирани актове обаче 

следва да се приемат само когато 

това е уместно, като се гарантира 

правото на Европейския парламент 

да се противопоставя на мерките, 

приети от Комисията. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „пилотни проекти“ означава проекти, 

в които се прилага технически похват 

или метод, които не са били прилагани 

преди това или на друго място, и които 

предлагат потенциални ползи в областта 

на околната среда и климата, в 

сравнение с настоящите най-добри 

практики; 

а) „пилотни проекти“ означава проекти, 

в които се прилага технически похват 

или метод, които не са били прилагани 

преди това или на друго място, и които 

предлагат потенциални ползи в областта 

на околната среда и климата, в 

сравнение с настоящите най-добри 

практики и които впоследствие могат 

да бъдат прилагани в по-голям мащаб 

при сходни ситуации; 

Обосновка 

Резултатите от пилотните проекти могат да служат като пример, който да бъде 

последван от други местни и регионални органи или за трансгранични проекти за 

сътрудничество. 

 

Изменение  27 

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 

г) „интегрирани проекти“ означава 

проекти, които по устойчив начин 

изпълняват в голям териториален 
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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; 

мащаб, по-специално в регионален, 

многорегионален, национален или 

транснационален мащаб, стратегии 

или планове за действие в областта на 

околната среда или климата, главно в 

една или повече области, свързани със 

защитата на природата, водите, 

отпадъците, въздуха и смекчаването 

на изменението на климата и 

адаптирането към него, изисквани от 

специфичното законодателство на 

Съюза в посочената област, 

произлизащи от други актове на Съюза 

или разработени от органите на 

държавите членки; Интегрираните 

проекти целят интегрирането на 

политиката за околната среда и 

климата в други политики, особено 

чрез насърчаване на координирано 

мобилизиране на други фондове на 

Съюза, на национални и частни 

средства, насочено към постигане на 

целите, свързани с околната среда 

или климата и към основните 

предизвикателства по отношение на 

изпълнението; 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка е а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еа)„проекти за изграждане на 

капацитет“ означава проекти, 

насочени към финансово подпомагане 

за максимален срок от две години и не 

повече от веднъж за програмен период 

за всяка държава членка, на 

националното или регионалното 

звено за контакт по програма LIFE. 

По този начин на звената за контакт 

по програма LIFE се дава възможност 

да разпространяват широко 

информация относно програмата 

LIFE към потенциалните кандидати, 
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да установят тясно сътрудничество 

с администрациите, които 

управляват други фондове на Съюза, за 

да се определят положителните 

взаимодействия с програмата LIFE и 

да се подпомагат кандидатите по 

време на процедурата по 

кандидатстване с цел осигуряване на 

проекти с високо качество. 

Проектите за изграждане на 

капацитет се подбират чрез отделна 

процедура за кандидатстване; 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка е б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
еб) „проекти за информация, 

осведоменост, обмен и 

разпространяване“ означава проекти, 

насочени към подкрепа на 

комуникацията, разпространението 

на информация и повишаването на 

осведомеността в областите на 

околната среда и климата. Това би 

могло да включва и междусекторен 

обмен между администрациите и/или 

заинтересованите страни с цел 

демонстриране на успешни 

интегрирани проекти и подходи.  

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) да подкрепя управлението на 

области, които са част от мрежата 

„Натура 2000“, и опазването на 

природните богатства, включени в 

тази мрежа, и по-специално видовете 
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и местообитанията, разглеждани 

като приоритетни според 

законодателството на Съюза; 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
ва) да подпомага изпълнението на 

програмата на Съюза за действие за 

околната среда. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По този начин програмата LIFE 

допринася за устойчивото развитие и 

постигането на целите и задачите на 

стратегията „Европа 2020“. 

По този начин програмата LIFE 

допринася за устойчивото развитие и 

постигането на целите и задачите на, 

наред с другото, стратегията „Европа 

2020“, стратегията на Съюза 

относно биологичното разнообразие 

за периода до 2020 г., Пътната карта 

за ефективно използване на ресурсите 

в Европа, Пътната карта за периода 

до 2050 г. и Енергийната пътна карта 

за периода до 2050 г. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) подобрения в областта на околната 

среда и климата — по отношение на 

целта по параграф 1 буква а). 

Подобренията на околната среда по 

а) подобрения в областта на околната 

среда и климата — по отношение на 

целта по параграф 1 буква а). 

Подобренията на околната среда по 
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отношение на целта за спиране на 

загубата и възстановяване на 

биологичното разнообразие се измерват 

чрез процента възстановени или 

доведени до подходящо управление 

райони в мрежата „Натура 2000“, чрез 

площта, на която са възстановени 

екосистемни услуги, и чрез броя и вида 

на целевите местообитания и видовете с 

подобрено природозащитно състояние; 

отношение на целта за спиране на 

загубата и възстановяване на 

биологичното разнообразие се измерват 

чрез процента възстановени или 

доведени до подходящо управление 

райони в мрежата „Натура 2000“, чрез 

площта, на която са възстановени или 

установени повторно екосистемни 

услуги, и чрез броя и вида на целевите 

местообитания и видовете с подобрено 

природозащитно състояние; 

 

Изменение  34 

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 изпълнение с оглед 

на прилагането им към тематичните 

приоритети, определени в 

многогодишните работни програми, 

посочени в член 24. 

На Комисията се дава правомощието да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 30 за по-

нататъшно определяне на 

показателите за изпълнение с оглед на 

прилагането им към тематичните 

приоритети, определени в 

многогодишните работни програми, 

посочени в член 24. 

 

Изменение  35 

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. По смисъла на точка 17 от 

предложението на Комисията от 

29 юни 2011 г. за 

междуинституционално 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета и Комисията 

относно сътрудничеството по 

бюджетните въпроси и относно 

доброто финансово управление 

основният референтен финансов 
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пакет за изпълнение на програмата LIFE 

за периода 2014—2020 г. е [...] EUR, 

което се равнява на [...]% от общата 

сума на бюджетните кредити за 

поети задължения, както е посочено 

в Регламента на Съвета (ЕС) № .../... 

за определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2014—

2020. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) 2 713 500 000 EUR от общия 

финансов пакет, посочен в параграф 1, 

се отпуска за подпрограмата за околна 

среда; 

а) [...] EUR, което се равнява 

приблизително на 75 % от общия 

финансов пакет, посочен в параграф 1, 

се отпуска за подпрограмата за околна 

среда; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 904 500 000 EUR от общия финансов 

пакет, посочен в параграф 1, се отпуска 

на подпрограмата за действия по 

климата. 

б) [...] EUR, което се равнява 

приблизително на 25 % от общия 

финансов пакет, посочен в параграф 1, 

се отпуска за подпрограмата за действия 

по климата. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
2a. Най-малко 80 % от бюджетните 

ресурси за програма LIFE се 
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разпределят за иновативни 

финансови инструменти и проекти, 

подпомагани чрез безвъзмездните 

средства за дейности, посочени в член 

18. 

Обосновка 

Делът на ресурсите, разпределени за двете подпрограми на програма LIFE, служи 

единствено за ориентир. Както се отбелязва в компромисно изменение 1 (параграф 1д 

нов), ако цялостният бюджет на програма LIFE се увеличи спрямо първоначалното 

предложение на Комисията, допълнителните бюджетни средства ще се използват за 

увеличаване на дела на средствата, разпределени за подпрограмата за околната среда 

и на средствата за иновативни финансови инструменти и за проекти, финансирани 

от безвъзмездни средства за действия. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. От сумата, посочена в параграф 2а 

от настоящия член, не могат да се 

разпределят повече от 30 % за 

интегрираните проекти, посочени в 

буква г) от член 18 по време на целия 

програмен период. Максималният 

процент се преоценява в рамките на 

средносрочното оценяване, посочено в 

член 27, параграф 2, буква а). В 

зависимост от резултата от 

оценяването и след провеждане на 

консултация със заинтересованите 

страни Комисията се оправомощава 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 30 във връзка с 

намаляване, увеличаване или 

заличаване на този максимален 

процент. 
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Изменение  40 

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 

следните държави: 

Програмата е открита за участие на 

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, и в съответните 

двустранни или многостранни 

споразумения, установяващи общите 

принципи за тяхното участие в 

програми на Съюза. 

 

Изменение  41 
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Предложение за регламент 

Член 8 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията и държавите-членки 

гарантират, че подкрепата по програма 

LIFE е съгласувана с политиките и 

приоритетите на Съюза и допълва други 

финансови инструменти на Съюза. 

1. Комисията и държавите членки 

гарантират, че подкрепата по програма 

LIFE е съгласувана с политиките и 

приоритетите на Съюза и допълва други 

финансови инструменти на Съюза, като 

същевременно осигурява 

изпълнението на мерките за 

опростяване. 

 

Изменение  42 

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 активно и съгласувано 

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), а също и 

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). Държавите членки определят в 
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договорите си за партньорство, 

посочени в член 14 от Регламент (ЕС) 

№ …/… (Регламент за общите 

разпоредби), механизмите на 

национално и регионално равнище, 

които позволяват осигуряването на 

координация между програмата LIFE 

и другите фондове, посочени в 

Регламент (ЕС) № …/… (Регламент за 

общите разпоредби). 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 8 –a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8-а 

 Видимост на програмата LIFE 

 Координиращият проекта 

бенефициер и асоциираните 

бенефициери популяризират проекта 

по програмата LIFE и неговите 

резултати, като винаги посочват 

подкрепата, получена от Съюза. 

Логото на LIFE, показано в 

приложението, се използва при 

воденето на кореспонденция и се 

поставя на информационни табла на 

стратегически места, видими за 

обществеността. Всички трайни 

стоки, получени в рамките на 

програмата LIFE носят логото на 

LIFE, освен ако Комисията не е 

разпоредила друго. 

Обосновка 

Досега логота на LIFE много успешно осигурява видимостта на финансирането от 

Съюза в областта на околната среда и климата и приноса му към дейностите на 

място за опазване на природата и околната среда. Ето защо е уместно 

споменаването на логота на LIFE в настоящия регламент. 
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Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 8 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8а  

 Интегрирани проекти 

 1. Интегрираните проекти 

функционират като конкретни 

инструмент за включване на целите, 

свързани с околната среда и климата, 

в общите разходи на Съюза в 

съответствие със стратегията 

„Европа 2020“. Те предоставят 

примерни модели за ефективно и 

добре координирано прилагане в 

области, в които държавите членки 

и/или регионите изпитват най-

голяма нужда.  

 2. Интегрираните проекти са 

насочени предимно в областите 

природа, води, отпадъци, въздух и 

смекчаване на изменението на 

климата и адаптиране към него. В 

зависимост от тяхната 

ефективност, установена след 

междинната оценка, посочена в член 

27, параграф 2, буква а), и от 

наличните средства Комисията има 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 30 за 

нови области, които да бъдат 

обхванати от интегрирани проекти. 

 3. Координирането с други източници 

на финансиране на Съюза и 

мобилизирането им е централен 

елемент от интегрираните проекти 

и поради това следва да се насърчава.  

 4. Интегрираните проекти се 

управляват на подходящото 

административно и териториално 

равнище, за да работят с конкретния 

сектор и да мобилизират 

допълнителни средства на Съюза, 
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национални, регионални или частни 

средства. Интегрираните проекти 

включват заинтересовани страни и са 

достъпни за тях.  

 5. Комисията и държавите членки 

активно подпомагат и улесняват 

развитието на интегрирани проекти 

чрез, наред с другото, проекти за 

техническа помощ, проекти за обмен, 

като например посещения на успешни 

интегрирани проекти, семинари и 

срещи, организирани от Комисията, 

или други комуникационни и 

информационни дейности. 

 6. Географският баланс на 

интегрираните проекти се гарантира 

в съответствие с член 19, параграф 3. 

Държавите членки полагат всички 

усилия, ако е необходимо с 

подкрепата на проект за техническа 

помощ по линия на LIFE, да изготвят 

и предложат най-малко един 

интегриран проект по време на 

периода на финансиране по линия на 

LIFE, посочен в член 1. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- биологично разнообразие, - природа и биологично разнообразие, 

 

Изменение  46 

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 

2. Най-малко 75 % от бюджетните 

ресурси, отпуснати за проекти под 

формата на безвъзмездни средства за 
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дейности по подпрограмата за околната 

среда, са определени за проекти, 

подкрепящи опазването на природата и 

биологичното разнообразие. 

дейности по подпрограмата за околната 

среда, са определени за проекти, 

подкрепящи опазването на природата и 

биологичното разнообразие. 

Свързано с изменение към член 4, параграф 1. 

Обосновка 

Това изменение е свързано с увеличението на бюджета на програмата LIFE до 1 % от 

общия бюджет на ЕС, което увеличение е предназначено преди всичко за подпомагане 

на управлението на обекти по „Натура 2000“. 

 

Изменение  47 

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.  

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 11 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Специфични цели за приоритетната 

област „биологично разнообразие“ 

Специфични цели за приоритетната 

област „природа и биологично 

разнообразие“ 
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Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 11 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Специфичните цели за приоритетната 

област „биологично разнообразие“ на 

подпрограмата за околната среда са по-

специално: 

Специфичните цели за приоритетната 

област „природа и биологично 

разнообразие“ на подпрограмата за 

околната среда са по-специално: 

 

Изменение  50 

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.  

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 12 – буква г а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) да насърчава целевото 

разпространение на резултатите от 

проектите сред заинтересованите 

страни и потенциалните бъдещи 

кандидати в най-подходящите 

региони за съответната област на 

проектите, за които има най-голяма 

вероятност да извлекат ползи от 
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споделянето на положителен опит. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 15 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да подобрява базата от знания за 

разработването, оценяването, 

мониторинга, крайната оценка и 

изпълнението на ефективни действия и 

мерки, свързани с адаптирането, и да 

увеличава способността тези знания да 

се прилагат в практиката; 

б) да подобрява базата от знания за 

разработването, оценяването, 

мониторинга, крайната оценка и 

изпълнението на ефективни основани 

на екосистемите действия и мерки, 

свързани с адаптирането, и да увеличава 

способността тези знания да се прилагат 

в практиката; 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 15 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да улеснява разработването и 

прилагането на интегрирани подходи, 

като например при стратегии и планове 

за действие за адаптиране, на местно, 

регионално или национално равнище; 

в) да улеснява разработването и 

прилагането на основани на 

екосистемите интегрирани подходи, 

като например при стратегии и планове 

за действие за адаптиране, на местно, 

регионално или национално равнище; 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 15 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да допринася за разработването и 

демонстрирането на новаторски 

технологии, системи, методи и 

инструменти за адаптиране, които са 

подходящи за последване, прехвърляне 

г) да допринася за разработването и 

демонстрирането на новаторски 

технологии, системи, методи и 

инструменти за адаптиране, които са 

подходящи за последване, прехвърляне 

или интегриране и се фокусират върху 
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или интегриране. основани на екосистемите подходи. 

 

Изменение  55 

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;  

Обосновка 

 

За избягване на излишни формулировки. Приоритетните области за интегрираните 

проекти са вече споменати в член 2 (определения) и в член 8а (нов).  

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 18 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) проекти за изграждане на 

капацитет в съответствие с член 19, 

параграф 2а; 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 18 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) проекти за информация, 

осведоменост и разпространяване;  

ж) проекти за информация, 

осведоменост, обмен и 

разпространяване;  
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Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да бъдат от интерес за Съюза, като 

имат съществен принос за постигането 

на една от целите на програмата LIFE, 

посочени в член 3; 

a) да бъдат от интерес за Съюза, като 

имат съществен принос за постигането 

на една от основните цели на 

програмата LIFE, посочени в член 3, 

както и на специфичните цели за 

приоритетните области, посочени в 

членове 10, 11, 12, 14, 15 и 16; 

 

Изменение  59 

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 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 19 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Проектите, финансирани по програма 

LIFE, насърчават синергиите между 

различните цели, когато е възможно, 

както и използването на „зелени“ 

обществени поръчки. 

2. Проектите, финансирани по програма 

LIFE, насърчават използването на 

„зелени“ обществени поръчки и 

синергиите между различните цели. Във 

всеки проект по дадена приоритетна 

област се избягва компрометирането 

на целите в областта на защитата 

на околната среда и климата в друга 
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приоритетна област 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Изборът на финансиране за всички 

проекти, различни от интегрираните 

проекти, посочени в член 18, буква г), 

се основава на достойнства и 

качество в съответствие с параграф 

1 от настоящия член. 

 Ако дадена държава членка спечели 

по-малко от два проекта през две 

последователни години, тя има право 

да получи специална техническа 

помощ, като например целеви 

работни срещи за подпомагане на 

изготвянето на висококачествени 

проекти за следващите години, и 

може да кандидатства за проект за 

изграждане на капацитет в 

съответствие с член 18, буква да). 

Държавите членки, които са 

получили много по-малко от 

ориентировъчния размер на 

отпусната национална подкрепа за 

програмния период 2007—2013 г., също 

могат да кандидатстват за проект за 

изграждане на капацитет. 

 Комисията гарантира 

разпространението на резултатите 

на най-успешните проекти, като 

обръща специално внимание, където е 

уместно, на онези държави членки, 

които имат най-малко на брой 

одобрени проекти в съответната 

област. 
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Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 19 - параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. За да бъде насърчавано 

балансираното разпределение на 

проектите, Комисията поддържа 

публично достъпен регистър на 

финансиране на проекти по линия на 

LIFE, предоставено в държавите 

членки, и дава информация относно 

ориентировъчния размер на 

отпусната национална подкрепа за 

периодите 2007—2013  г. и 2018-2020 г. 

въз основа на следните критерии: 

 (1) подпрограма за околната среда: 

 a) Население 

 (i) общото население на всяка 

държава членка. Към този критерий 

се прилага корекционен коефициент 

от 45 %; както и 

 (ii) гъстота на населението на всяка 

държава членка, до степен два пъти 

по-висока от средната гъстота на 

населението в Съюза. Към този 

критерий се прилага корекционен 

коефициент от 5 %; 

 б) Природа и биологично разнообразие 

 (i) общата площ на защитените 

места от значение за Съюза за всяка 

държава членка, изразена като дял от 

общата площ на защитените места 

от значение за Съюза. Към този 

критерий се прилага корекционен 

коефициент от 25 %; както и 

 (ii) делът от територията на 

държавата членка, който 

представляват защитените места 

от значение за Съюза, по отношение 

на дела на територията на Съюза, 

който представляват защитените 

места от значение за нея. Към този 
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критерий се прилага корекционен 

коефициент от 25 %; 

 (2) подпрограма за действия по 

климата:  

 (i) населението на всяка държава 

членка като дял от цялото население 

на Съюза. Към този критерий се 

прилага корекционен коефициент от 

50 %; 

 (ii) обратна пропорционалност на 

БВП, която да отразява 

солидарността с не толкова 

богатите държави членки. Към този 

критерий се прилага корекционен 

коефициент от 50 %. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 19 - параграф 2 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Ефективното разпределение на 

предоставеното финансиране по 

линия на LIFE по отношение на 

индикативното национално 

разпределение е част от доклада за 

междинна оценка, посочен в член 27, 

параграф 2, буква а).  Държавите 

членки, които са получили много по-

малко от ориентировъчния размер на 

отпусната национална подкрепа , 

могат да кандидатстват за проект за 

изграждане на капацитет.  

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 19 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Интегрираните проекти, посочени в 3. Интегрираните проекти, посочени в 
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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.  

член 18, буква г) включват 

заинтересовани страни и насърчават 

съгласуването с други източници на 

финансиране на Съюза и 

мобилизирането им.  

Комисията осигурява географски 

баланс в съответствие с принципите 

на солидарността и споделяне на 

усилията в процеса на възлагане на 

интегрирани проекти. Комисията е 

оправомощена да приема делегирани 

актове в съответствие с член 30 по 

отношение на критериите за 

прилагане на географски баланс по 

всяка тематична област от 

посочените в член 18, буква г).  

Комисията осигурява географски баланс 

в съответствие с принципите на 

солидарността и споделяне на усилията 

в процеса на възлагане на интегрирани 

проекти. В това свое начинание: 

 
a) всяка държава членка има право до 

получава по време на целия програмен 

период и при условие че са спазени 

условията за допустимост в 

съответствие с параграф 1, 

финансиране за поне два интегрирани 

проекта в две различни области, 

посочени в член 8а, параграф 2; 

 
б) всички интегрирани проекти се 

оценяват и разпределят въз основа на 

своето качество. Комисията също 

така е оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 30 по отношение на 

определянето на специфични, 

тематични, общоевропейски цели за 

разпространение, приложими за 

интегрираните проекти за 

програмния период. 

Обосновка 

 

Като се има предвид, че това е нещо ново и необходимият специфичен подход за 

планиране за интегрирани проекти, особено важно е всички държави членки да 

натрупат опит с този вид проекти по време на следващия програмен период на LIFE. 

В тази връзка се предлага всяка държава членка да има право на финансиране за поне 

три интегрирани проекта, при условие че те обхващат различни области. 
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Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Комисията създава отделна 

процедура за бързо кандидатстване и 

подбор за проекти за изграждане на 

капацитет, които не са с по-голяма 

продължителност от три месеца от 

датата на подаване на заявлението. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 19 - параграф 4 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
4б. Комисията публикува редовно 

списъци на проекти, финансирани по 

линия на LIFE, заедно с кратко 

описание на целите и постигнатите 

резултати, и резюме на 

изразходваните средства, като 

използва подходящи медии и 

технологии. Комисията също така 

подпомага съчетаването на 

завършени или текущи проекти с 

нови бенефициери на проекти, 

кандидати или заинтересовани 

страни в същата област. 

 

Изменение  67 

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 

1. Максималният размер на 

съфинансирането за проекти, посочени 

в член 18, е 50 % от допустимите 

разходи.  
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размер на съфинансиране за проекти, 

посочени в член 18, букви г) и е) е 80 % 

от допустимите разходи.  

 По изключение:  

 a) максималният размер на 

съфинансиране за проекти, посочени в 

член 18, букви г) и е) е 60 % от 

допустимите разходи; 

 б) Държавите членки, изпитващи 

временни бюджетни затруднения, в 

съответствие с определението в 

Регламент (EС) № …/… [Регламент за 

общите разпоредби], имат право на 

увеличен размер до 75 % от 

допустимите разходи. 

 в) максималният размер на 

съфинансиране по линия на 

приоритетна област „Природа и 

биологично разнообразие”за сериозно 

застрашени местообитания и видове 

е 75%. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 30 относно 

съставянето на списък на тези 

местообитания и видове. Този списък 

се изготвя въз основа на 

приоритетните местообитания и 

видове за прилагане на Директива 

92/43/ЕИО и се актуализира в 

съответствие с последните научни 

открития, а също така и въз основа 

на видовете птици, считани за 

приоритетни за финансиране от 

страна на комитета, създаден в 

съответствие с член 16 от 

Директива 2009/147/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 30 ноември 2009 г. относно 

опазването на дивите птици1. 

 _______________ 

 1 OВ L 20, 26.1.2010 г., стp. 7. 

Обосновка 

Комисията предлага увеличен размер на съфинансиране, за да се компенсира 



 

PE489.483v02-00 54/126 RR\914245BG.doc 

BG 

предложеното ограничаване на допустимостта на ДДС и разходите за постоянен 

персонал. Предложените компромиси 6 и 7 въвеждат отново тази допустимост. 

Значително увеличение на размера на съфинансиране би било възможно единствено за 

сметка на общия брой проекти и на балансиращия ефект на инструмента LIFE. 

 

Изменение  68 

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. По принцип ДДС не се счита за 

допустим разход за проекти, посочени 

в член 18. ДДС не се счита за 

допустим разход, когато не е 

възстановим по приложимото 

национално законодателство за ДДС 

и е платен от получател на помощ, 

различен от данъчно незадължено 

лице, така както е определено в член 

13, параграф 1, алинея първа от 

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 

28 ноември 2006 г. относно общата 

система на данъка върху добавената 

стойност1. Всяка държава членка 

информира Комисията до датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент относно националното си 

законодателство за облагане с ДДС, 

субектите с право на приспадане и 

случаите, при които ДДС се 

възстановява. Комисията оповестява 

публично тази информация и посочва 

размера на ДДС, възстановен по 

проекти по програмата LIFE във 

всяка държава членка, като част от 

докладите за междинен преглед и 

последващо оценяване, посочени в 

член 27, параграф 2. 

 _______________ 

 1 OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.  
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Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
Разходите за персонал за всички 

получатели на помощ, включително 

разходите за заплати за 

служителите на националната 

администрация, се считат за 

допустим разход за проектите, 

посочени в член 18, дотолкова 

доколкото те се отнасят до 

разходите за дейности, които 

получателят на помощ не би 

извършил, ако въпросният проект не 

би бил осъществен. Съответният 

персонал е специално назначен за 

изпълнение на проекта на базата на 

почасова заетост, непълна заетост 

или пълна заетост. Съвкупният 

размер на средствата, предоставени 

на проектите от публични 

организации (координиращ проекта 

бенефициер и/или асоцииран 

бенефициер), надхвърля с поне 2% 

размера на разходите за заплати на 

държавните служители, които се 

таксуват за проекта. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – алинея 2 – тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– купуването ще допринесе за 

подобряване, поддържане и 

възстановяване на целостта на мрежата 

„Натура 2000“, установена по член 3 от 

Директива 92/43/ЕИО, 

– купуването ще допринесе за 

подобряване, поддържане и 

възстановяване на целостта на мрежата 

„Натура 2000“, установена по член 3 от 

Директива 92/43/ЕИО, включително 

чрез подобряване на връзките, чрез 

изграждане на коридори, мостове или 

други елементи на зелената 
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инфраструктура; 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 22 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
да) информация за прилагането, 

включително транспонирането, 

където е приложимо, на цялото 

основно законодателство на Съюза в 

областта на околната среда и 

климата; 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 24 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията приема многогодишни 

работни програми за програма LIFE. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 29, 

параграф 2.  

1. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 30 относно 

приемането на многогодишни работни 

програми за програма LIFE. Комисията 

гарантира провеждането на 

съответните консултации със 

заинтересованите страни при 

разработването на многогодишни 

работни програми. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всяка многогодишна работна 

програма има продължителност от най-

малко две години и в съответствие с 

целите, посочени в член 3, определя 

2. Всяка многогодишна работна 

програма има продължителност от най-

малко три години и в съответствие с 

целите, посочени в член 3, определя 
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следното: следното: 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 24 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията преразглежда, ако е 

уместно, многогодишните работни 

програми. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 29, параграф 2. 

3. Всяка многогодишна работна 

програма е с продължителност от 

най-малко три години и може да се 

подновява, при условие, че 

тематичните приоритети, залегнали 

в тази многогодишна програма 

остават валидни. Комисията се 

оправомощава да приема делегирани 

актове в съответствие с член 30, за 

да преразглежда, ако е уместно, 

многогодишните работни програми най-

късно до междинния преглед по 

програмата LIFE.  

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 27 

 

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 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. 

 
Комисията редовно дава достъп до 

най-значимите резултати от 

различните проекти, финансирани в 

рамките на програмата LIFE, с цел да 

се улесни обратната връзка и 
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обменът на добри практики в целия 

Европейски съюз. 

2. Комисията предоставя на 

Европейския парламент, на Съвета, на 

Европейския икономически и социален 

комитет и на Комитета на регионите: 

2. Комисията предоставя на 

Европейския парламент, на Съвета, на 

Европейския икономически и социален 

комитет и на Комитета на регионите: 

а) не по-късно от 30 септември 2017 г. 

с оглед на решение за продължаване, 

изменение или прекратяване на мерките 

— доклад за външна междинна оценка 

на програма LIFE (и нейните 

подпрограми), включително 

качествените и количествените аспекти 

на нейното изпълнение, размера на 

разходите по дейности, свързани 

съответно с климата и с биологичното 

разнообразие, допълването с други 

съответни програми на Съюза, 

постигането на целите по всичките 

мерки (на нивото на резултатите и 

въздействията, когато е възможно), 

ефективността на използване на 

ресурсите и нейната европейска 

добавена стойност. Оценката освен това 

разглежда обсега за опростяване, 

вътрешната и външна съгласуваност, 

запазването на целесъобразността на 

всички цели, както и приноса на 

мерките към приоритетите на Съюза за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж. В доклада се вземат предвид 

резултатите от оценките на 

дългосрочното въздействие на 

предшестващата програма. Докладът се 

придружава от забележки на Комисията, 

включително за начина, по който 

констатациите на междинната оценка се 

вземат предвид при прилагането на 

програмата LIFE, и, по-специално при 

изготвянето на многогодишните 

работни програми; 

a) не по-късно от 30 юни 2017 г. с оглед 

на решение за продължаване, изменение 

или прекратяване на мерките — доклад 

за външна междинна оценка на 

програма LIFE (и нейните 

подпрограми), включително 

качествените и количествените аспекти 

на нейното изпълнение, размера на 

разходите по дейности, свързани 

съответно с климата и с биологичното 

разнообразие, степента на 

постигнато взаимодействие между 

целите, допълването с други съответни 

програми на Съюза, постигането на 

целите по всичките мерки (на нивото на 

резултатите и въздействията, когато е 

възможно), ефективността на 

използване на ресурсите и нейната 

европейска добавена стойност. 

Оценката освен това разглежда обсега за 

опростяване, вътрешната и външна 

съгласуваност, запазването на 

целесъобразността на всички цели, 

както и приноса на мерките към 

приоритетите на Съюза за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. В 

доклада се вземат предвид резултатите 

от оценките на дългосрочното 

въздействие на предшестващата 

програма. Докладът се придружава от 

забележки на Комисията, включително 

за начина, по който констатациите на 

междинната оценка се вземат предвид 

при прилагането на програмата LIFE, и, 

по-специално при изготвянето на 

многогодишните работни програми. 

Докладът за средносрочна оценка 

съдържа или се придружава от 

цялостна оценка на обхвата и 

качеството на търсенето, 

планирането и реализирането на 
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интегрирани проекти. Специално 

внимание се обръща на реализирания 

или очаквания успех на 

интегрираните проекти при 

балансирането на други фондове на 

Съюза, особено като се вземат 

предвид ползите от увеличената 

съгласуваност с други инструменти за 

финансиране на Съюза, степента на 

участие на заинтересовани страни и 

степента, до която предишни 

традиционни проекти по LIFE са 

били или се очаква да бъдат 

обхванати от интегрирани проекти. 

Тази оценка може да бъде придружена 

от подходящи предложения за 

адаптиране на цялостния финансов 

дял, наличен за интегрирани проекти 

по линия на програма LIFE, както е 

посочено в член 4, параграф 2б и за 

обхвата на интегрирани проекти, 

както е посочено в член 8a, параграф 2 

от настоящия регламент; 

б) не по-късно от 31 декември 2023 г. — 

доклад за външна и независима 

последваща оценка, който обхваща 

изпълнението и резултатите по 

програмата LIFE и нейните 

подпрограми, включително размера на 

разходите по дейности, свързани 

съответно с климата и с биологичното 

разнообразие, степента, до която 

програма LIFE като цяло и всяка от 

нейните подпрограми са постигнали 

своите цели, и приноса на 

програма LIFE за постигането на 

общите и конкретните цели на 

стратегията „Европа 2020“. 

б) не по-късно от 31 декември 2023 г. — 

доклад за външна и независима 

последваща оценка, който обхваща 

изпълнението и резултатите по 

програмата LIFE и нейните 

подпрограми, включително размера на 

разходите по дейности, свързани 

съответно с климата и с биологичното 

разнообразие, степента, до която 

програма LIFE като цяло и всяка от 

нейните подпрограми са постигнали 

своите цели, степента на постигане 

на взаимодействие между различните 

цели, и приноса на програма LIFE за 

постигането на общите и конкретните 

цели на стратегията „Европа 2020“. В 

доклада за последваща оценка следва 

също така да бъдат проучени във 

възможно най-голяма степен 

икономическите ползи, постигнати с 

помощта на програмата LIFE, както 

и въздействието и добавената 

стойност за участващите общности. 

3. Комисията прави резултатите от 3. Комисията прави резултатите от 
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предприетите съгласно настоящия член 

оценки обществено достъпни. 

предприетите съгласно настоящия член 

оценки обществено достъпни. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Процедура по комитология заличава се 

1. Комисията се подпомага от 

Комитет за Програмата за околната 

среда и действията по климата LIFE.  

 

Посоченият комитет представлява 

комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011.  

 

2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 

Обосновка 

 

Членът относно Процедура на комитет няма да е необходим, ако измененията за 

заличаване или замяна на актовете за изпълнение чрез заличаване се приеме. 

 

Изменение  77 

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 по член 3, параграф 2, член 4, 

параграф 2 б, член 8а, параграф 2, 
член 19, параграф 3, член 20, параграф 

1, член 24, параграф 1 и член 24, 

параграф 3 се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент]. 
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Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 30 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграф 2, член 19, 

параграф 1 и член 19, параграф 3, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. То влиза в сила в деня 

след публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на посочена в решението по-

късна дата. То не засяга валидността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила.  

3. Делегирането на правомощия 

съгласно член 3, параграф 2, член 4, 

параграф 2б, член 8а, параграф 2, член 

19, параграф 3, член 20, параграф 1, 

член 24, параграф 1 и член 24, 

параграф 3 може да бъде отменено по 

всяко време от Европейския парламент 

или от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото в 

него делегиране на правомощия. То 

влиза в сила в деня след публикуването 

на решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на посочена в 

решението по-късна дата. То не засяга 

валидността на делегираните актове, 

които вече са в сила.  

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 30 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 

параграф 2, член 19, параграф 1 или 

член 19, параграф 3, влиза в сила само 

ако нито Европейският парламент, нито 

Съветът не е възразил срещу него в срок 

от два месеца след нотификацията на 

Европейския парламент и на Съвета за 

съответния акт или, ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да правят 

възражения. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 

параграф 2, член 4, параграф 2б, член 

8а, параграф 2, член 19, параграф 3, 

член 20, параграф 1, член 24, параграф 

1 или член 24, параграф 3 влиза в сила 

само ако нито Европейският парламент, 

нито Съветът не е възразил срещу него в 

срок от два месеца след нотификацията 

на Европейския парламент и на Съвета 

за съответния акт или, ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да правят 

възражения. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 
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Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 32 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Мерките, започнали преди 

31 декември 2013 г. в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 614/2007, 

продължават да се уреждат по 

посочения регламент и съответстват на 

техническите разпоредби, определени в 

него, до тяхното приключване. 

Комитетът, посочен в член 29, 

параграф 1, заменя комитета, 

предвиден в Регламент (ЕО) 

№ 614/2007, от датата на влизане в 

сила на настоящия регламент. 

1. Мерките, започнали преди 

31 декември 2013 г. в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 614/2007, 

продължават да се уреждат по 

посочения регламент и съответстват на 

техническите разпоредби, определени в 

него, до тяхното приключване.  

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Приложение (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Логото на LIFE 

 

 

Обосновка 

Свързано с изменението, с което се въвежда член 8а (нов). Досега логота на LIFE 

много успешно осигурява видимостта на финансирането от Съюза в областта на 

околната среда и климата и приноса му към дейностите на място за опазване на 

природата и околната среда. Ето защо е уместно споменаването на логота на LIFE в 

настоящия регламент. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

За последните 20 години LIFE постигна значителен успех като средство за справяне с 

предизвикателства, свързани с околната среда и климата, пред които са изправени 

европейските граждани. Това е един малък, но добре насочен и ефективен инструмент, 

който се цени високо от местни, регионални и национални публични администрации, 

НПО, изследователски институции и МСП. От бюджетна гледна точка ефективността 

на LIFE също е много задоволителна; степента на изпълнение е непрекъснато и 

значително над средните нива. 

 

Бюджет и включване 

 

От казаното става ясно, че делът на LIFE в общия бюджет на ЕС, който възлиза на 

0,3 % в предложението на Комисията, е непропорционално нисък спрямо 

предизвикателствата и възможностите, предоставяни от преминаването към устойчиво, 

нисковъглеродно, ресурсоефективно и богато на биоразнообразие общество. 

Инвестициите, подкрепяни от Парламента (ЕП) в контекста на текущите преговори 

относно основни фондове на ЕС по линия на следващата многогодишна финансова 

рамка (МФР) ще повлияят на развитието на ЕС най-малко през следващите две 

десетилетия. Поради това докладчикът подчертава необходимостта да се гарантира, че 

инвестициите укрепват политиките и стратегиите, подкрепяни от ЕП, например в 

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, Пътната карта за 

нисковъглеродна икономика или стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. 

 

В своята резолюция за стратегията на ЕС за биологичното разнообразие ЕП изразява 

своето разочарование във връзка с предложеното разпределение на средства за новата 

програма LIFE и приема становището, че предизвикателствата, разгледани в плана за 

биологично разнообразие и опазване на околната среда налагат значително увеличение 

на средствата, определени за програмата LIFE. Освен това той отбелязва, че ползите, 

генерирани само от мрежата „Натура 2000“, се предвижда да бъдат на стойност 200—

300 милиарда евро, като общо между 4,5 и 8 милиона работни места ще бъдат 

подпомогнати директно. 

 

Осигуряването на подходящ бюджет и на видим дял за LIFE в рамките на общите 

разходи на ЕС ще бъде ясен сигнал, че ЕС гледа сериозно на своите ангажименти към 

околната среда и климата. В съответствие с цялостния подход на ЕП по отношение на 

преговорите за МФР докладчикът се въздържа да прави конкретни предложения в този 

доклад по отношение на размера на бюджета на LIFE. Горепосочените аргументи обаче 

ясно сочат необходимостта от значително увеличение. Програмата LIFE следва да 

допринесе за поне 10 % от нуждите от финансиране на мрежата „Натура 2000“, без да 

се намаляват разходите за останалите области. Настоящият бюджет следва да бъде 

увеличен с поне 5 %, както се изисква в резолюцията за МФР на Парламента. Той 

следва да бъде повишен допълнително със сумата, определена за необходима от 

Комисията за обслужване на предложените нови елементи на LIFE, а именно 

подпрограмата за изменение на климата и интегрираните проекти. 
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Географски баланс и техническа помощ 

 

Подборът на проекти по LIFE първоначално се основава на тяхното качество и на 

техния принос за европейската добавена стойност, като се обръща внимание на техния 

потенциал за демонстриране/разпространения и на тяхното въздействие върху околната 

среда/климата. Опитът от предишни програмни периоди на LIFE разкрива 

несъответствия сред държавите членки при усвояването на налични средства по линия 

на LIFE. Някои страни или региони успяха многократно да изготвят висококачествени 

проекти, да осигурят съответстващи средства и така получиха повече цялостна 

подкрепа по линия на програмата LIFE. Такъв беше случаят и с комплексната система 

за прогнозно национално разпределение на средства, което беше въведено при LIFE+ 

(2007—2013 г.). 

 

Несъмнено явните неравенства при разпределението на средства за проекти трябва да 

бъдат разгледани в рамките на новия регламент за LIFE. Дали обаче националното 

разпределение на средства е точният инструмент за гарантиране на това 

разпределение? Следва ли един фонд на Съюза — в името на европейската солидарност 

— да прави компромиси с качеството, потенциала за разпространение, опазващата 

стойност и изискваните общоевропейски резултати и въздействия на проектите, само за 

да гарантира, че всяка държава членка ще получи своя дял?  

 

Докладчикът вярва, че европейската солидарност и споделянето на усилия значи нещо 

друго: държавите членки и регионите с ниска степен на подбор на проекти трябва да 

бъдат подкрепени в усилията им за достигане на по-високо качество на проектите. Това 

следва да приеме формата на целенасочени работни срещи и обучения, но следва също 

така да включва консултативни услуги за конкретните проекти. Докладчикът предлага 

Комисията да подпомогне такива обмени между успешни текущи или завършени 

проекти и заявители за проекти. Освен това проактивната помощ, осигурявана от 

национални и регионални звена за връзка на LIFE, беше определена като ключов 

фактор за успешни заявления. Поради това докладчикът предлага да се предвиди 

ограничена във времето помощ за изграждане на капацитет за звената за връзка на LIFE 

в области или региони с много слабо усвояване на средства по проекти. 

  

Концепцията за географски баланс се простира отвъд националното разпределение. В 

комбинация с принципа за солидарност това означава, че региони, екосистеми, сектори 

или определени по друг начин субекти, които имат уникална европейска стойност или 

специфичен товар, който носят, следва да имат предимство при подбора на проекти. 

Това може да се отнася за опазването на приоритетни видове или за агломерации със 

сериозни проблеми, свързани със замърсяване на въздуха. Няма нужда от допълнителен 

механизъм в рамките на LIFE за гарантиране на това. Тези съображения следва да 

бъдат и вече са част от всеки процес на подбор и следва да доведат до присъждане на 

допълнителни точки. За да се повиши яснотата и да се засили този елемент на 

солидарност, докладчикът предлага да се добави съответна разпоредба в Регламента за 

LIFE. 

 

Освен това като се има предвид, че това е нещо ново и необходимият специфичен 

подход за планиране за интегрирани проекти, както е обяснено по-долу, докладчикът 
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счита, че е особено важно всички държави членки да натрупат опит с този вид проекти 

по време на следващия програмен период на LIFE. В тази връзка докладчикът предлага 

всяка държава членка да има право на финансиране за поне три интегрирани проекта, 

при условие че те обхващат различни области. 

 

Процент на съфинансиране 

 

Втората основна пречка, на която се дължи намаленото усвояване на финансирането по 

линия на LIFE в няколко държави членки е трудността при осигуряване на 

съответстващи средства. Поради това докладчикът предлага по-слабо развитите в 

икономическо отношение региони да имат право на размер на съфинансиране до 75 %. 

Докладчикът е на мнение, че това ще осигури допълнителен стимул за кандидатстване 

за финансиране по линия на LIFE за регионите, които изпитват най-голяма нужда, и в 

последствие би гарантирало възможността те да се възползват от експертните познания 

на LIFE за инвестиции, свързани с околната среда и климата.  

 

Докладчикът има съмнения по отношение на едно по-значително увеличение на 

размера на съфинансиране, тъй като това очевидно би било възможно единствено за 

сметка на общия брой проекти и на общоевропейското разпределение на мрежата LIFE. 

Много висококачествени проекти в момента се изпълняват на основата на размер на 

финансирането от 50 %. Едно общо увеличение на размера на съфинансиране може да 

крие риск от загуба на този балансиращ ефект и на тази критична маса от проекти, 

които предоставят значими резултати и изводи.  

 

Накрая усилията на държавите членки за създаване на механизми за осигуряване на 

съответстващи средства в комбинация с укрепването на тяхната система от звена за 

връзка на LIFE се оказа от особено значение за успеха на проектите па LIFE. Поради 

това Комисията следва да насърчи държавите членки да обменят добри практики във 

връзка с тези структури. 

 

Допустимост и опростяване 

 

Въпросът за допустимост на разходите и опростяване трябва да се разгледа независимо 

от размера на съфинансиране и в контекста на преработката на финансовия регламент. 

Въпреки различията в структурата на управление на фондовете на ЕС, основните 

правила са същите. Очевидно е, че най-добрите практики за процедурите за 

кандидатстване, администриране и мониторинг на субсидии следва да се 

разпространят, за да се облекчи тежестта за всички страни. 

 

Когато бенефициерите по проекта, с изключение на данъчно незадължените лица1, не 

могат да възстановят разходи за данък добавена стойност (ДДС) съгласно техните 

национални ДДС режими, тези разходи за ДДС са допустими по програмата LIFE. Това 

ще гарантира справедливо и равно третиране на всички бенефициери. В тази връзка 

докладчикът счита за неприемливо части от малкия бюджет на LIFE да се вливат 

обратно в бюджета на държавите членки. Следва да съществува най-малко яснота по 

това как всяка държава членка е уредила връщането на ДДС и за годишната сума на 

                                                 
1 Както е определено в член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО. 
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разходите за ДДС, възстановени на проекти по LIFE. 

 

По принцип разходите за постоянен персонал следва да бъдат допустими по програма 

LIFE, за да се гарантира последователност на експертните познания. Същевременно 

максимален дял от субсидиите за проекти следва да отива за конкретни разходи, 

свързани с проекта, например за действия за опазване. Управлението на обществени 

блага като природата и околната среда е една от основните задачи на публичните 

администрации. Поради това докладчикът счита за разумно да не се възстановяват чрез 

бюджета на ЕС разходите за участие на длъжностни лица в проекти по LIFE. Разходите 

обаче за временно назначен персонал за дейности по проекти по LIFE следва да са 

допустими за възстановяване. 

 

Интегрирани проекти 

 

„Интегрирани проекти“ по LIFE представляват конкретен инструмент за насочване. Те 

имат за цел да подпомагат, съвместно с други фондове на ЕС, прилагането на основно 

законодателство за околната среда, като например планове за управление на отпадъци 

или речни басейни, стратегии за климата или приоритизирани рамки за действие за 

управлението на областите от „Натура 2000“ — всички от които разполагат със 

значителен потенциал за създаване на заетост и растеж. Такива проекти имат също така 

потенциала да допринасят значително за ефективното използване на фондове. 

 

Докладчикът подкрепя активно този нов вид проект, предложен от Комисията. 

Предложението за регламент обаче до известна степен е лишено от яснота по 

отношение на тази концепция. Поради това докладчикът въвежда нов, отделен член 

относно интегрирани проекти, включващ механизми за подпомагане на държавите 

членки при прилагането на практика на този нов подход. Като се има предвид 

ограниченият опит с интегрирани проекти, те следва да се реализират поетапно и 

свързаните фактори за успеха им следва да се проверяват отблизо по време на 

средносрочната оценка на програмния период на LIFE. 

 

Интегрираните проекти ще окажат благотворно въздействие върху останалите фондове 

чрез повишаване на капацитета за усвояване по отношение на разходите, свързани с 

околната среда, и чрез насочването му към основните предизвикателства пред 

прилагането. Те могат също така да насърчат установяването на конструктивно и 

трайно сътрудничество между различни сектори на администрациите, което ще 

подобри свързаността на разходите на ЕС. За да се реализират на практика тези ползи, 

на един ранен етап трябва да се определят дейностите, които са потенциално 

допълващи други фондове на ЕС. Докладчикът предлага съответните изменения на 

Регламента за общи разпоредби. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ 

на вниманието на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD)) 

Докладчик по становище: Helga Trüpel 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Рисковете, произтичащи от влошаването състоянието на околната среда и изменението 

на климата, представляват някои от най-сериозните и дългосрочни предизвикателства, 

пред които е изправен Европейският съюз днес. Борбата с изменението на климата и 

повишаването на устойчивостта на Съюза към свързаните с това рискове, трябва да 

стане един от основните приоритети на нашите политически усилия. Както се посочва в 

стратегията „Европа 2020“, съществува неотложна необходимост от по-решителни 

политически действия. 

 

Въпреки предишните усилия на Съюза в областта политиката, свързана с околната 

среда и климата, остават значителни предизвикателства, които трябва да бъдат 

неотложно решени. Положените в миналото усилия по отношение на решаването на 

предизвикателствата, свързани с околната среда и климата, се оказаха в недостатъчна 

степен задоволителни и всеобхватни. Нещо повече, прилагането на законодателството в 

областта на околната среда и климата остава неуеднаквено, а в много случаи и 

недостатъчно в целия Съюз, което консолидира съществуващите проблеми, свързани с 

опазването на околната среда и климата. 

 

За противодействие на тези предизвикателства, Европейската комисия определя 

бюджетна рамка през следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 

2014 — 2020 г., която включва в себе си като неделима част действията за опазване на 

околната среда. Освен това се предвижда подход за интегриране на въпросите, 

свързани с околната среда, с намерението да се гарантира, че целите, свързани с 

околната среда, ще бъдат отразени във всички основни инструменти и политики, както 

и че тези политики дават своя положителен принос към усилията на Съюза за тяхното 

изпълнение. 
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Тези усилия трябва да се допълват от отделен финансов инструмент, предназначен 

изключително за областта на климата и околна среда. Парламентът признава тази 

необходимост и в своята Резолюция относно многогодишната финансова рамка от 8 

юни 2011 г. подчерта значението на „отделен финансов инструмент“ в областта на 

околната среда и климата. 

 

За периода 2007 — 2013 г. LIFE + е предвидила подобен целеви финансов инструмент. 

Като единствен отделен финансов инструмент, с който Съюзът разполага и който е 

насочен към тези области, през годините той доказа, че е неразделна част от усилията 

на Съюза в борбата с изменението на климата и влошаването на състоянието на 

околната среда. LIFE+ многократно беше оценявана като изключително успешна 

програма. Бяха изтъквани нейната висока европейска добавена стойност и значителен 

ефект на лоста.  

 

Предвид ограничените финансови ресурси, които са на нейно разположение, 

програмата LIFE не е в състояние да намери изчерпателни отговори на 

предизвикателствата, които са свързани с околната среда и климата, и пред които е 

изправен Съюзът. Тя обаче може да играе значителна роля като катализатор както за 

разработване, така и за прилагане на политики и може да осигури ценна подкрепа за по-

активен и ефикасен обмен на решения и на най-добри практики.  

 

Бъдещото продължаване на програмата LIFE + за периода 2014 — 2020 г. е абсолютно 

необходимо, а значително й укрепване, също по отношение на нейния финансов пакет, 

има съществено значение. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. припомня своята резолюция от 8 

юни 2011 г. относно „Инвестиция за 

бъдещето: нова Многогодишна 

финансова рамка (МФР) за 

конкурентоспособна, устойчива и 
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приобщаваща Европа“1; отново 

подчертава, че без достатъчно 

допълнителни средства в следващата 

МФР, Съюзът няма да може да 

осъществи своите съществуващи 

политически приоритети, по-

конкретно тези, свързани със 

стратегията „Европа 2020“, както и 

новите задачи, предвидени в Договора 

от Лисабон, както и да реагира на 

непредвидими събития; изтъква, че 

дори при увеличаване на средствата 

за следващата МФР с поне 5 % спрямо 

равнището от 2013 г., ще може да 

бъде направен само ограничен принос 

към постигането на договорените 

цели на Съюза и поетите от него 

ангажименти, както и на принципа 

за солидарност на Съюза; призовава 

Съвета, в случай че той не споделя 

този подход, да определи ясно кои от 

неговите политически приоритети 

или проекти биха могли да бъдат 

изцяло спрени, въпреки доказаната им 

добавена стойност за Европа; 

 ____________ 

 1Приети текстове, P7_TA(2011)0266. 

 

Изменение  2 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. припомня своята резолюция от 

8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция 

за бъдещето: нова Многогодишна 

финансова рамка (МФР) за 

конкурентоспособна, устойчива и 

приобщаваща Европа“1; отново 

заявява, че са необходими достатъчно 

допълнителни средства в следващата 

МФР, за да може Съюзът да постигне 

приоритетите на съществуващите 

си политики, като също така 
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изпълни новите задачи, предвидени в 

Договора от Лисабон, както и да 

реагира на непредвидени събития; 

призовава Съвета, в случай че той не 

споделя този подход, да определи ясно 

кои от неговите политически 

приоритети или проекти биха могли 

да бъдат изцяло спрени, въпреки 

доказаната им добавена стойност за 

Европа; 

 ______________ 

 1Приети текстове, P7_TA(2011)0266. 

 

Изменение  3 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. припомня, че в своята Резолюция 

от 8 юни 2011 г., Комисията 

подчерта, че LIFE + е била успешно 

изпълнена, като е доказала своето 

значение за запазване на 

биологичното разнообразие и 

опазването на околната среда. 

Европейския парламент подчерта 

необходимостта от продължаване на 

добре финансирани програми за 

природата и биологичното 

разнообразие, за да се постигнат 

целите на ЕС в областта на 

околната среда, по-специално за 

LIFE + и Натура 2000; 

 

Изменение  4 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1г. посочва, че очакваното финансово 

отражение на предложението 
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представлява само показател за 

законодателния орган и че той не 

може да бъде определен, преди да бъде 

постигнато споразумение във връзка с 

предложението за регламент 

относно многогодишната финансова 

рамка за периода 2014—2020 г. 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Тези програми за финансиране от 

страна на Съюза не могат да обхванат 

всички специфични нужди на 

действията в областта на околната среда 

и климата. Нужни са специфични 

подходи по отношение на действията в 

областта на околната среда и климата, 

които да разглеждат неравномерното 

интегриране на техните цели в 

практиките на държавите членки, 

неравномерното и неправилно 

прилагане на законодателството в 

държавите членки и недостатъчното 

разпространение и насърчаване на 

политическите цели. Уместно е да бъде 

продължена програма LIFE която се 

урежда с Регламент (EО) № 614/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 май 2007 г. относно финансовия 

инструмент за околна среда (LIFE+) и да 

се приеме нов регламент. Следователно 

настоящият регламент следва да 

установи програма за финансиране, 

специално предназначена за околната 

среда и действията по климата 

(„програма LIFE“). 

(3) Тези програми за финансиране от 

страна на Съюза не могат да обхванат 

всички специфични нужди на 

действията в областта на околната среда 

и климата. Нужни са специфични 

подходи по отношение на действията в 

областта на околната среда и климата, 

които да разглеждат неравномерното 

интегриране на техните цели в 

практиките на държавите членки, 

неравномерното и неправилно 

прилагане на законодателството в 

държавите членки и недостатъчното 

разпространение и насърчаване на 

политическите цели. Уместно е да бъде 

продължена програма LIFE която се 

урежда с Регламент (EО) № 614/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 май 2007 г. относно финансовия 

инструмент за околна среда (LIFE+) и да 

се приеме нов регламент. Следователно 

настоящият регламент следва да 

установи програма за финансиране, 

специално предназначена за околната 

среда и действията по климата 

(„програма LIFE“). С цел постигане на 

съществено въздействие от 

финансирането от Съюза следва да се 

установи тясно взаимодействие и 

допълняемост между програмата 

LIFE и други програми на Съюза. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) С настоящият регламент следва 

да се създаде финансов пакет от 

3 618 млн. EUR за цялата 

продължителност на Програмата, 

което представлява основната 

референтна сума за бюджетния орган 

в рамките на годишната бюджетна 

процедура по смисъла на точка 17 от 

предложението на Комисията за 

междуинституционално 

споразумение от 29 юни 2011 г. между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно 

сътрудничеството по бюджетните 

въпроси и относно доброто финансово 

управление. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) С цел да се подобри прилагането на 

политиката в областта на околната среда 

и климата и да се засили интеграцията 

на целите по отношение на околната 

среда и климата в други политики, 

програмата LIFE следва да насърчава 

проекти, които подпомагат интегрирани 

подходи към изпълнението на 

законодателството и политиката в 

областта на околната среда и климата. 

Посочените проекти по подпрограмата 

за околната среда следва да акцентират 

главно върху прилагането на 

Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г., като особено 

внимание се отделя на ефективното 

(21) С цел да се подобри прилагането на 

политиката в областта на околната среда 

и климата и да се засили интеграцията 

на целите по отношение на околната 

среда и климата в други политики, 

програмата LIFE следва да насърчава 

проекти, които подпомагат интегрирани 

подходи към изпълнението на 

законодателството и политиката в 

областта на околната среда и климата. 

Посочените проекти по подпрограмата 

за околната среда следва да акцентират 

главно върху прилагането на 

Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г., като особено 

внимание се отделя на ефективното 
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управление и консолидирането на 

мрежата „ Натура 2000 “, изградена въз 

основа на Директива 92/43/EИО на 

Съвета, чрез прилагане на рамките на 

приоритетни действия, предвидени в 

член 8 от същата директива, 

прилагането на Директива 2000/60/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 октомври 2000 г. за установяване 

на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите и 

също върху прилагането на 

законодателството по отношение на 

отпадъците и въздуха. Посочените 

проекти акцентират върху набелязаните 

теми, но същевременно ще 

представляват многоцелеви механизъм 

за изпълнение (например насочени към 

екологични ползи и изграждане на 

капацитет), като по този начин дават 

възможност за постигане на резултати в 

други области на политиките, по-

специално по отношение на 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 

за създаване на рамка за действие на 

Общността в областта на политиката за 

морска среда (Рамкова директива за 

морска стратегия). Проекти от 

посочения вид може да бъдат планирани 

и в други екологични области. В 

рамките на подпрограмата за действия 

по климата такива проекти следва да се 

отнасят по-специално до стратегии и 

планове за действие за смекчаване на 

изменението на климата и за адаптиране 

към него. Този тип проекти следва да 

подпомагат само поредица от конкретни 

дейности и мерки, докато други 

дейности, които допълват включените в 

проекта, ще трябва да бъдат осигурени 

от други програми за финансиране от 

страна на Съюза, както и от фондове от 

националния, регионалния и частния 

сектор. Финансирането по линия на 

програмата LIFE следва да използва 

синергиите и да гарантира 

съгласуваност между различните 

управление и консолидирането на 

мрежата „ Натура 2000 “, изградена въз 

основа на Директива 92/43/EИО на 

Съвета, чрез прилагане на рамките на 

приоритетни действия, предвидени в 

член 8 от същата директива, 

прилагането на Директива 2000/60/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 октомври 2000 г. за установяване 

на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите и 

също върху прилагането на 

законодателството по отношение на 

отпадъците и въздуха. Посочените 

проекти акцентират върху набелязаните 

теми, но същевременно ще 

представляват многоцелеви механизъм 

за изпълнение (например насочени към 

екологични ползи и изграждане на 

капацитет), като по този начин дават 

възможност за постигане на резултати в 

други области на политиките, по-

специално по отношение на 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 

за създаване на рамка за действие на 

Общността в областта на политиката за 

морска среда (Рамкова директива за 

морска стратегия). Проекти от 

посочения вид може да бъдат планирани 

и в други екологични области. В 

рамките на подпрограмата за действия 

по климата такива проекти следва да се 

отнасят по-специално до стратегии и 

планове за действие за смекчаване на 

изменението на климата и за адаптиране 

към него. Този тип проекти следва да 

подпомагат само поредица от конкретни 

дейности и мерки, докато други 

дейности, които допълват включените в 

проекта, ще трябва да бъдат осигурени 

от други програми за финансиране от 

страна на Съюза, както и от фондове от 

националния, регионалния и частния 

сектор. Финансирането по линия на 

програмата LIFE следва да използва 

синергиите и да гарантира 

съгласуваност между различните 
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източници на финансиране на Съюза, 

като предоставя стратегически акцент 

върху околната среда и климата. 

източници на финансиране на Съюза, 

като предоставя стратегически акцент 

върху околната среда и климата и 

същевременно осигурява ефективно 

опростяване на процедурите. 

 

Изменение  8 

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. По смисъла на точка [17] от 

предложението на Комисията за 

междуинституционално 

споразумение от 29 юни 2011 г. между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно 

сътрудничеството по бюджетните 

въпроси и относно доброто финансово 

управление, основният референтен 

финансов пакет за изпълнение на 

програмата LIFE за периода 2014–2020 

г. е [...] EUR. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) 2 713 500 000 EUR от общия 

финансов пакет, посочен в параграф 1, 

се отпуска за подпрограмата за околна 

среда; 

(a) [...] EUR, което съответства на 

75 % от общия финансов пакет, посочен 

в параграф 1, се отпуска за 

подпрограмата за околна среда; 

 



 

RR\914245BG.doc 75/126 PE489.483v02-00 

 BG 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 904 500 000 EUR от общия финансов 

пакет, посочен в параграф 1, се отпуска 

на подпрограмата за действия по 

климата. 

б) [...] EUR, което съответства на 

25 % от общия финансов пакет, посочен 

в параграф 1, се отпуска за 

подпрограмата за действия по климата. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 8 –  параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията и държавите членки 

гарантират, че подкрепата по програма 

LIFE е съгласувана с политиките и 

приоритетите на Съюза и допълва други 

финансови инструменти на Съюза. 

1. Комисията и държавите членки 

гарантират, че подкрепата по програма 

LIFE е съгласувана с политиките и 

приоритетите на Съюза и допълва други 

финансови инструменти на Съюза, като 

същевременно осигурява 

изпълнението на мерките за 

опростяване. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – първа алинея 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. ДДС не се счита за допустим разход 

за проекти, посочени в член 18. 

2. ДДС като цяло не се счита за 

допустим разход за проекти, посочени в 

член 18. В случай, че бенефициери по 

проекти не могат да се възстановят 

разходите си за ДДС съгласно 

регламента за ДДС в съответната 

държава членка, разходите за ДДС, 

продължават да бъдат допустими. 

Това изключение обаче не се прилага 

по отношение на данъчно 

незадължени лица по смисъла на член 
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13, параграф 1 от 

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 

28 ноември 2006 г. относно общата 

система на данъка върху добавената 

стойност. 

Обосновка 

Като има предвид, че инициативата на Комисията, целяща освобождаването на ДДС 

от допустимите разходи по принцип заслужава подкрепа като тя ограничава 

връщането на пари от програма LIFE в бюджета на съответната държава-членка, 

съществува риск тези наскоро въведени правила да се превърнат в значително 

препятствие за някои групи от бенефициенти, особено за групата на организациите с 

нестопанска цел, при осъществяването на проекти и програмата LIFE. По-специално 

поради факта, че подобни бенефициенти, в миналото са имали ценен принос за успеха 

на програмата LIFE, достъпът до тях в  бъдеще не трябва да бъде застрашаван. В 

случай, че определен бенефициент е данъчно незадължено лице по смисъла на 

Директива 2006/112/EО, а именно държави, регионални и местни органи на управление 

и други публични органи, той, при всички обстоятелства, бива изключен от тази 

благоприятна разпоредба. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Разходите за постоянни служители 

не могат да бъдат допустими, ако 

тези служители служат като 

обществени служители в публичен 

орган. В други случаи, разходите за 

постоянния персонал са допустими, 

когато те произхождат от дейности, 

свързани с проекти по програмата 

LIFE. 

Обосновка 

Съществува риск инициативата на Комисията, целяща изваждането на разходите на 

постоянния персонал от допустимите разходи, да се превърне в значително 

препятствие за малките и средни неправителствени организации да осъществяват 

проекти. По-специално поради факта, че подобни бенефициенти, в миналото са имали 

ценен принос за успеха на програмата LIFE, достъпът до тях в  бъдеще не трябва да 

бъде застрашаван. Ето защо разходите за постоянен персонал са допустими, ако вече 

съществува връзка с проекта, финансиран по LIFE, което означава, че това са 

разходи, пред които бенефициентът не би бил изправен, ако не се е заел с проекта, 

финансиран по LIFE. В случаите, когато публични организации, които са 



 

RR\914245BG.doc 77/126 PE489.483v02-00 

 BG 

бенефициенти на средства по LIFE, това облагодетелстващо изключение обаче не се 

прилага. 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) не по-късно от 30 септември 2017 г. 

с оглед на решение за продължаване, 

изменение или прекратяване на мерките 

— доклад за външна междинна оценка 

на програма LIFE (и нейните 

подпрограми), включително 

качествените и количествените аспекти 

на нейното изпълнение, размера на 

разходите по дейности, свързани 

съответно с климата и с биологичното 

разнообразие, допълването с други 

съответни програми на Съюза, 

постигането на целите по всичките 

мерки (на нивото на резултатите и 

въздействията, когато е възможно), 

ефективността на използване на 

ресурсите и нейната европейска 

добавена стойност. Оценката освен това 

разглежда обсега за опростяване, 

вътрешната и външна съгласуваност, 

запазването на целесъобразността на 

всички цели, както и приноса на 

мерките към приоритетите на Съюза за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж. В доклада се вземат предвид 

резултатите от оценките на 

дългосрочното въздействие на 

предшестващата програма. Докладът се 

придружава от забележки на Комисията, 

включително за начина, по който 

констатациите на междинната оценка се 

вземат предвид при прилагането на 

програмата LIFE, и, по-специално при 

изготвянето на многогодишните 

работни програми; 

(a) не по-късно от 30 юни 2017 г. с оглед 

на решение за продължаване, изменение 

или прекратяване на мерките — доклад 

за външна междинна оценка на 

програма LIFE (и нейните 

подпрограми), включително 

качествените и количествените аспекти 

на нейното изпълнение, размера на 

разходите по дейности, свързани 

съответно с климата и с биологичното 

разнообразие, допълването с други 

съответни програми на Съюза, 

постигането на целите по всичките 

мерки (на нивото на резултатите и 

въздействията, когато е възможно), 

ефективността на използване на 

ресурсите и нейната европейска 

добавена стойност. Оценката освен това 

разглежда обсега за опростяване, 

вътрешната и външна съгласуваност, 

запазването на целесъобразността на 

всички цели, както и приноса на 

мерките към приоритетите на Съюза за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж. В доклада се вземат предвид 

резултатите от оценките на 

дългосрочното въздействие на 

предшестващата програма. Докладът се 

придружава от забележки на Комисията, 

включително за начина, по който 

констатациите на междинната оценка се 

вземат предвид при прилагането на 

програмата LIFE, и, по-специално при 

изготвянето на многогодишните 

работни програми; 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ЕНЕРГЕТИКА 

на вниманието на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD)) 

Докладчик по становище: Gaston Franco 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

От 1992 г. насам програмата LIFE служи като инкубатор за иновативни експерименти, 

като средство за повишаване на знанията и осведомеността относно околната среда. Тя 

спомага за подобряване на прилагането на законодателството на ЕС в областта на 

околната среда. С наближаването на края на програмата LIFE+, ние се нуждаем от по-

ефективен инструмент, който да отговаря по-добре на екологичните предизвикателства 

на нашето време. 

 

Общ подход и интегрирани проекти 

 

Предвид бюджетните ограничения, които са необходими по време на криза, 

докладчикът приветства разумното и относително увеличение на средствата за 

програмата LIFE за периода 2014–2020 г., като се има предвид включването на една, 

свързана с климата, част в общия бюджет. 

 

Интегрираните проекти са по-голямата иновация в новата програма. Тези амбициозни и 

структурирани проекти са проектирани в съответствие с цялостен екологичен подход и 

се основават на взаимодействието между бюджета на Общността, националните 

инструменти и допълнителното финансиране от публичния и частния сектор. 

 

Дори идеята за интеграция да е привлекателна, тези проекти носят риска да бъде 

намалено опростяването на програмата, към което все пак се стремим. Изпълнението 

им изглежда сложно, тъй като процедурите, графиците и условията на различните 

фондове не са идентични, а идеята за взаимно допълване не се намира във всички 

регламенти относно фондовете. Като се има предвид риска от отказ от страна на 

отделните фондове, Комисията би трябвало да предостави допълнителни гаранции за 
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подсигуряване на гладкото функциониране на общите проекти, без да се поставят под 

въпрос правилата относно конкуренцията в различните процедури за предоставяне на 

финансиране. 

 

Интегрираните проекти ще послужат за финансиране на мащабни дейности, 

извършвани от местните и регионалните органи, като например плановете във връзка с 

климата. Но трябва да бъдем внимателни да не жертваме традиционните проекти, които 

доказаха полезността на програмата LIFE по места и допринесоха за популярността ѝ. 

 

По отношение на всички проекти по LIFE, Комисията следва да подобрява обратната 

връзка, да разпространява широко резултатите и да улеснява обмена на добри 

практики, за да не се превърнат тези проекти в един затворен кръг. 

 

Приоритетни области 

 

Да изброим само някои: 

– екологични коридори, приоритетни местообитания и видове, морска околна среда, 

шум, градска среда (подпрограма околна среда); 

– енергийна ефективност (например улично осветление), енергия от дървесина, 

използването на отпадъци за добив на енергия, насърчаване на трето поколение горива 

(подпрограма климат). 

 

Екологичните иновации и частния сектор 

 

Програмата LIFE трябва да продължи да финансира иновациите в областта на 

екологията, в допълнение към инициативата Хоризонт 2020. 

 

В допълнение към целта си за прилагане на законодателството, програмата LIFE трябва 

да подкрепя новаторски и експериментални подходи, по-конкретно за тестване на нови 

технологии и нови процеси в областта на климата и околната среда. 

 

Тя трябва ясно да насочи частния сектор, за да го стимулира да разработва инициативи 

за високи научни постижения и по този начин да служи като двигател за екологични 

нововъведения по-специално от малките и средните предприятия. 

 

Трансгранично сътрудничество и участие на отвъдморските територии  

 

В рамките на ЕС трансграничните проекти по програмата LIFE заслужават най-голямо 

внимание. Що се отнася до международното сътрудничество, докладчикът приветства 

допустимостта на съседните страни, включително и на тези от Южното 

Средиземноморие, като се има предвид спешността на проблемите на околната среда и 

климата в този регион. 

 

Въпреки че най-отдалечените региони (НОР) постепенно придобиха достъп до LIFE, 

тяхното участие все още е незначително и следва да бъдат увеличено. Изключването на 

отвъдморските страни и територии (ОСТ), които все пак зависят от четири държави – 

членки на ЕС, остава неразбираемо, тъй като те заедно с НОР образуват единствена по 

рода си мрежа на света, разпростряна върху всички океани на планетата и съдържащи 
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съкровища на биоразнообразието. 

 

Допустимост на разходите 

 

Докладчикът разбира ползата от това, ДДС и разходите за постоянен персонал да не са 

допустими, с цел опростяване на управлението и улесняване на процедурите за 

финансов контрол. Това обаче би създало твърде много ограничения и неравенството 

сред бенефициерите. Въпросът за тези разходи не може да бъде ограничен до 

инструмента LIFE. 

 

Запазването на допустимостта на разходите за постоянен персонал би позволило да се 

запазят постоянните работни места и да се разчита на персонал, който разполага с 

ценен опит. Освен това изглежда трудно да се намесваме в избора на организация и в 

набирането на бенефициери на субсидиите. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 

следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 6a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6а) С оглед на посланието от остров 

Реюнион от юли 2008 г. и в 

съответствие със заключенията на 

Съвета от 10 декември 2011 г., в 

които се насърчават Комисията и 

държавите членки да укрепват един 

съвместен подход към опазването на 

природата в целия Съюз, 

включително и в най-отдалечените 

региони и отвъдморските страни и 

територии на държавите членки, 

както и на съобщението на 

Комисията, озаглавено „Нашата 

застраховка живот, нашият 

природен капитал: стратегия на ЕС 

за биологичното разнообразие до 

2020 г.“, в което Комисията се 

ангажира да разшири и стимулира 
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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 Решение 2001/822/ЕО на 

Съвета от 27 ноември 2001 г. за 

асоцииране на отвъдморските страни 

и територии към Европейската 

общност1.  

 _____________ 

 1 ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1. 

Обосновка 

Целесъобразно е програмата LIFE да бъде отворена за всички европейски 

отвъдморски региони (НОР и ОСТ), за да се опазват тези територии, които се 

числят сред горещите точки на световното биологично разнообразие. 

  

Изменение  2 

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 

(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 
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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 

синергии. Необходимо е координиране, 

за да се предотврати двойното 

финансиране. 

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. 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 
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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 и за да се гарантира, че 

нетните финансови инвестиции за 

постигане на целите, формулирани в 

настоящия регламент, няма да 

намалеят. 

 ____________ 

 1 COM(2011)0615 

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  3 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Съобщението от Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Пътна карта за ефективно използване 

на ресурсите в Европа“ (наричано по-

долу „пътна карта за ефективно 

използване на ресурсите в Европа“) 

установи основните етапи и действията, 

които са необходими за очертаване пътя 

на Съюза към по-ефикасно използване 

на ресурсите и устойчив растеж. 

Следователно приоритетната област 

„околна среда и ресурсна ефективност“ 

(12) Съобщението от Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Пътна карта за ефективно използване 

на ресурсите в Европа“ (наричано по-

долу „пътна карта за ефективно 

използване на ресурсите в Европа“) 

установи основните етапи и действията, 

които са необходими за очертаване пътя 

на Съюза към по-ефикасно използване 

на ресурсите и устойчив растеж. 

Следователно приоритетната област 

„околна среда и ресурсна ефективност“ 
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следва да подкрепи ефективното 

изпълнение на политиката на Съюза в 

областта на околната среда от 

обществения и частния сектор, по-

специално в секторите на околната 

среда, обхванати от пътната карта за 

ефективно използване на ресурсите в 

Европа, като се улесняват 

разработването и споделянето на нови 

решения и най-добри практики. Следва 

обаче да се изключат дейностите, 

свързани с екоиновации, които се 

припокриват с „Хоризонт 2020“. 

следва да подкрепи ефективното 

изпълнение на политиката на Съюза в 

областта на околната среда от 

обществения и частния сектор, по-

специално в секторите на околната 

среда, обхванати от пътната карта за 

ефективно използване на ресурсите в 

Европа, като се улесняват 

разработването и споделянето на нови 

решения и най-добри практики. 

Програмата LIFE, при 

взаимодействие с „Хоризонт 2020“ и 

без да се нарушава спецификата на 

всяка една от тези програми, следва 

да финансира новаторски и 

демонстрационни дейности в 

областта на екологията.  По този 

начин тя ще спомогне за 

динамизирането на сектора на 

екологичните технологии и на 

„зелената икономика“, към която се 

стреми стратегията „Европа 2020“.  
 

Изменение  4 

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 

(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 в 

градските, селскостопанските, 
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горивата, защитата на озоновия слой и 

флуорираните газове. 
планинските или отдалечените 

области, извличането на полза от 

отпадъците и производството на 

биогаз, енергийната ефективност, 

осветлението на обществени места, 
транспорта и горивата, по-конкретно 

горивата трето поколение, защитата 

на озоновия слой и флуорираните 

газове. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Първите последици от изменението 

на климата вече може да се видят в 

Европа и в световен мащаб, като 

екстремни климатични условия, водещи 

до наводнения и суши, както и 

покачващите се температури и морското 

равнище. Следователно приоритетната 

област „адаптиране към изменението на 

климата“ следва да допринесе за 

адаптиране на населението, 

икономическите сектори и регионите 

към посочените въздействия, за да се 

гарантира по-високата устойчивост на 

Съюза посредством специфичните 

мерки и стратегии за адаптиране. 

Действия в тази област следва да бъдат 

допълващи към действията, отговарящи 

на условията за финансиране по 

финансовия инструмент за гражданска 

защита. 

(17) Първите последици от изменението 

на климата вече може да се видят в 

Европа и в световен мащаб, като 

екстремни климатични условия, водещи 

до наводнения и суши, както и 

покачващите се температури и морското 

равнище, а също и разпространението 

на инвазивни чужди видове. 

Следователно приоритетната област 

„адаптиране към изменението на 

климата“ следва да допринесе за 

адаптиране на населението, 

икономическите сектори и регионите 

към посочените въздействия, за да се 

гарантира по-високата устойчивост на 

Съюза посредством специфичните 

мерки и стратегии за адаптиране. 

Действията в тази област следва да 

бъдат допълващи към действията, 

отговарящи на условията за 

финансиране по финансовия 

инструмент за гражданска защита и по 

бъдещия специален инструмент във 

връзка с инвазивните чужди видове, 

предвиден в стратегията на ЕС за 

биологичното разнообразие до 2020 г. 
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Изменение  6 

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 

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 подготвителната работа, 

включително и на ниво експерти. При 

подготвянето и съставянето на 

делегирани актове Комисията следва да 

осигури едновременното, своевременно 

и надлежно предаване на съответните 

документи на Европейския парламент и 

Съвета. 

(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 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, които се отнасят до 

критериите за допустимост за подбор на 

проекти и показателите за изпълнение, 

приложими към специфични тематични 

приоритети. От особено значение е 

Комисията да проведе подходящи 

консултации по време на 

подготвителната работа, включително и 

на ниво експерти. При подготвянето и 

съставянето на делегирани актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното, своевременно и 

надлежно предаване на съответните 

документи на Европейския парламент и 

Съвета. 

Обосновка 

Целесъобразно е да се даде предимство на система за подбор, основана по-скоро върху 

качествата, отколкото географското равновесие, с цел да се гарантира справедлива 

и действително европейска конкуренция в полза на проектите с висока добавена 

стойност, от които ще извлече полза целият ЕС.  

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

Най-малко 78 % от бюджетните 

средства, отпуснати за програмата 

LIFE се използват за субсидии за 

дейности по проекти. 

Обосновка 

Поради причини за сигурност и яснота за целия период 2014–2020 г, бюджетното 

разпределение между различните видове финансиране (субсидии за дейности, субсидии 

за НПО и бюджет за функциониране на програмата) трябва да присъстват в 

регламента, така както е понастоящем. 

 

Изменение  8 

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 

следните държави: 

Програмата е открита за участие на 

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 

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 
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създаване на Европейска агенция по 

околната среда и на Европейска мрежа 

за информация и наблюдение на 

околната среда. 

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, и в съответните 

двустранни или многостранни 

споразумения, установяващи общите 

принципи за тяхното участие в 

програми на Съюза. 

Изменение  9 

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). 
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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  10 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– биологично разнообразие, – природа и биологично разнообразие, 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 10 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да подкрепя прилагането, 

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; 

б) да подкрепя прилагането, 

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, въздуха, шума и 

градската среда; 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 11 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Специфични цели за приоритетната 

област „биологично разнообразие“ 

Специфични цели за приоритетната 

област „природа и биологично 

разнообразие“ 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 11 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Специфичните цели за приоритетната 

област „биологично разнообразие“ на 

подпрограмата за околната среда са по-

специално: 

Специфичните цели за приоритетната 

област „природа и биологично 

разнообразие“ на подпрограмата за 

околната среда са по-специално: 

 

Изменение  14 

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, 

посочени в член 8 от 

Директива 92/43/ЕИО с цел 

допринасяне за опазването на 

екологичните коридори; 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 11 – буква ба) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) да развива морската мрежа по 

„Натура 2000“, като следи за 

нейното съчетаване с дейностите в 

рамките на Европейския фонд по 

морско дело и рибарство и в 

съответствие с Директива 

2008/56/ЕО; 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1a (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 

максимално взаимодействие с други 

екологични цели, особено що се 

отнася до едновременните действия в 

областта на климата и на 

биологичното разнообразие. 

 

Изменение  17 

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, отпадъци, 

въздух, шум, градска среда и 

смекчаване на и адаптиране към 

изменението на климата; 

Изменение  18 

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) включват 

заинтересовани страни и насърчават 

съгласуването с други източници на 

финансиране на Съюза и 

мобилизирането им, когато е възможно. 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията осигурява географски 

баланс в съответствие с принципите 

на солидарността и споделяне на 

усилията в процеса на възлагане на 

интегрирани проекти. Комисията е 

оправомощена да приема делегирани 

актове в съответствие с член 30 по 

отношение на критериите за 

прилагане на географски баланс по 

всяка тематична област от 

посочените в член 18, буква г). 

Комисията, в процеса на възлагане на 

интегрирани проекти, гарантира, че 

проектите се избират въз основа на 

техните качества. 

Обосновка 

Целесъобразно е да се даде предимство на система за подбор, основана по-скоро върху 

качествата, отколкото географското равновесие, с цел да се гарантира справедлива 

и действително европейска конкуренция в полза на проектите с висока добавена 

стойност, от които ще извлече полза целият ЕС.  

 

Изменение  20 

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, а също и 

разходите за постоянен персонал. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 24 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) разпределението на средствата за 

финансиране между всичките 

приоритетни области, както и 

заличава се 
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различните видове финансиране в 

рамките на всяка подпрограма; 

Обосновка 

Разпределението на средствата не следва да бъде предварително определено, с цел 

някои области да не се лишат от финансиране. Целесъобразно е да се възприеме по-

гъвкав подход. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 24 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) тематичните приоритети за 

проекти, които да бъдат финансирани за 

периода, обхванат от многогодишната 

работна програма; 

в) ориентировъчните тематични 

приоритети за проекти, които да бъдат 

финансирани за периода, обхванат от 

многогодишната работна програма; 

Обосновка 

Разпределението на средствата не следва да бъде предварително определено, с цел 

някои области да не се лишат от финансиране. Целесъобразно е да се възприеме по-

гъвкав подход. 

Изменение  23 

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. 
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Изменение   24 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
Комисията редовно дава достъп до 

най-значимите резултати от 

различните проекти, финансирани в 

рамките на програмата LIFE, с цел да 

се улесни обратната връзка и 

обменът на добри практики в целия 

Европейски съюз. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 

на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD)) 

Докладчик по становище: Patrice Tirolien 

 

 

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.  
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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 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 

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 7a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) Като се има предвид, че вредните 

въздействия върху околната среда и 

климата често произтичат от 

дейностите на страните в съседство 

със Съюза, особено внимание следва да 

се обърне на неговата външна 

граница, на отвъдморските страни и 

територии и на най-отдалечените 

региони, с цел да се осигурят 

необходимите стратегически 

гаранции и да се предотврати 
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нанасянето на вреди на околната 

среда; kато се има предвид освен това, 

че френските най-отдалечени региони 

са изключени от „Натура 2000“, 

защото Директива 92/43/ЕИО и 

Директива 2009/147/ЕО не вземат под 

внимание, нито изброяват техните 

фауна, флора и местообитания; и с 

оглед на съобщението от остров 

Реюнион от юли 2008 г. и в 

съответствие със заключенията на 

Съвета, приети на 10 декември 

2011 г., с които се поощряват 

Комисията и държавите членки да 

насърчават съвместен подход за 

опазване на природата в целия Съюз, 

включително в най-отдалечените 

региони и отвъдморските страни и 

територии на държавите членки, 

както и в съответствие със 

съобщението на Комисията, 

озаглавено „Нашата застраховка 

живот, нашият природен капитал: 

стратегия на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г.“, в което 

Комисията се заема да разшири и 

стимулира инициативата за 

Биологично разнообразие и услуги от 

екосистемите в европейските 

отвъдморски територии (BEST), 

настоящият регламент следва, в 

рамките на нейната подпрограма за 

околната среда, да превърне 

биологичното разнообразие и 

екосистемните услуги в най-

отдалечените региони, посочени в 

член 349 от ДФЕС, в конкретна 

текуща приоритетна област, като 

по този начин консолидира 

подготвителното действие по BEST, 

което беше започнато през 2011 г. и се 

оказа много успешно; и както се 

посочва в член 58 от 

Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 

2001 г. относно асоциирането на 

отвъдморските държави и 

територии към Европейската 

общност („Решение за Асоцииране на 
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отвъдморските държави и 

територии“)1 отвъдморските 

държави и територии се допускат за 

участие в програми на Общността 

при условията на правилата и целите 

на програмите и разпоредбите, 

приложими за държавите членки, с 

които ОСТ са свързани. 

 _________________ 

 1 OВ L 314, 30.11.2001 г, стр. 1. 

 

Изменение  2 

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 яснота и 

практическа осъществимост на 

интегрираните проекти по 

програмата LIFE, сътрудничеството 

между други фондове и интегрирани 

проекти на Съюза изрично следва да 

се предвиди в Регламент (EС) № .../… 

[РОР]. 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 или 

програмите за развитие на селските 

райони. 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. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Спирането на загубата на 

биологично разнообразие, обръщането 

на този процес и подобряването на 

ресурсната ефективност, както и 

справянето с проблемите на околната 

среда и здравето продължават да бъдат 

основни предизвикателства пред Съюза. 

Тези предизвикателства изискват по-

(11) Спирането на загубата на 

биологично разнообразие, обръщането 

на този процес и подобряването на 

ресурсната ефективност, както и 

справянето с проблемите на околната 

среда и здравето продължават да бъдат 

основни предизвикателства пред Съюза. 

Тези предизвикателства изискват по-
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големи усилия на равнище Съюз за 

предоставяне на решения и най-добри 

практики, които спомагат за 

постигането на целите от Съобщението 

на Комисията „Европа 2020: Стратегия 

за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж“ (наричана по-долу 

„стратегията „Европа 2020“). Освен това 

подобряването на управлението, по-

специално чрез повишаване на 

осведомеността и участие на 

заинтересованите страни, е от 

съществено значение за постигането на 

целите в областта на околната среда. 

Следователно подпрограмата за 

околната среда следва да има три 

приоритетни области за действие: 

околна среда и ресурсна ефективност, 

биологично разнообразие, както и 

управление и информация, свързани с 

околната среда. Следва да се даде 

възможност проектите, финансирани по 

програмата LIFE, да допринасят за 

постигането на специфичните цели на 

повече от една от тези приоритетни 

области и да включват участието на 

повече от една държава членка. 

големи усилия на равнище Съюз за 

предоставяне на решения и най-добри 

практики, които спомагат за 

постигането на целите от Съобщението 

на Комисията „Европа 2020: Стратегия 

за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж“ (наричана по-долу 

„стратегията „Европа 2020“). Освен това 

подобряването на управлението, по-

специално чрез повишаване на 

осведомеността и участие на 

заинтересованите страни, е от 

съществено значение за постигането на 

целите в областта на околната среда. За 

постигането на тези цели Съюзът ― 

като признава основното значение на 

опазването на биологичното 

разнообразие в най-отдалечените 

региони ― следва да утвърди 

доброволната схема за насърчаване на 

опазването и на устойчивото 

използване на биологичното 

разнообразие и екосистемните услуги 

на териториите на най-

отдалечените региони на ЕС и 

отвъдморските страни и територии 

(BEST) в тези най-отдалечени 

региони, посочени в член 349 от 

Договора за функционирането на ЕС, 

за които не се прилага 

законодателството на Съюза за 

опазване на околната среда 

(Директива 92/43/ЕИО и Директива 

2009/147/EО), като по този начин се 

черпи от опита, натрупан 

посредством политиката на Съюза за 

опазване на природата и по-специално 

„Натура 2000“. Следователно 

подпрограмата за околната среда следва 

да има четири приоритетни области за 

действие: околна среда и ресурсна 

ефективност, биологично разнообразие, 

управление и информация, свързани с 

околната среда, както и BEST в най-

отдалечените региони. Следва да се 

даде възможност проектите, 

финансирани по програмата LIFE, да 

допринасят за постигането на 
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специфичните цели на повече от една от 

тези приоритетни области и да включват 

участието на повече от една държава 

членка. 

 

Изменение  4 

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.“ 

(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 

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 

(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.“ 

(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 

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 
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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.; 

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.; Вноската на 

програмата LIFE към годишните 

потребности от финансиране на 

мрежата „Натура 2000“ следва да се 

разглежда и определя в контекста на 

осигурени разходи за биологично 

разнообразие от други фондове на 

Съюза. В своята резолюция от 

20 април 2012 г. относно нашата 

застраховка живот, нашият 

природен капитал: стратегия на ЕС 

за биологичното разнообразие до 

2020 г., Европейският парламент 

призова Комисията и държавите 

членки да гарантират, че поне 

5 800 милиона евро годишно се 

предоставят чрез финансиране от 

Съюза и държавите членки и че се 

предоставя подходящо финансиране 

чрез различни фондове на Съюза 

(например фондовете на ОСП, 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, фондовете за сближаване 

и подсиления фонд LIFE+), при по-

добра координация и съгласуваност 

между тези фондове,наред с другото 

чрез концепцията за интегрирани 

проекти, като по този начин се 

повиши прозрачността за различните 

региони, които получават 

финансиране от ЕС; 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 14a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14а) За оптимално използване на 

средствата по програмата LIFE 
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следва да се насърчава 

взаимодействието между 

действието за закрила на 

биологичното разнообразие и мерките 

за смекчаване на въздействието на 

изменението на климата, по-

специално чрез насърчаване на 

проекти за опазване на местните 

екосистеми. 

 

Изменение  6 

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 

чрез подкрепа на взаимодействията с 

други цели за околната среда, като 

например биологичното разнообразие, 

в областите на мониторинга и 

докладването на емисиите на парникови 

газове, земеползването, промяната на 

земеползването и горското стопанство, 

опазването на естествените 

уловители на въглерод, съобразени с 

екосистемите подходи при 

разработването на възобновяемата 

енергия, оползотворяването на 

отпадъци, производството на биогаз, 
енергийната ефективност, транспорта и 

горивата, защитата на озоновия слой и 

флуорираните газове. 

Обосновка 

Управлението и оползотворяването на отпадъците е важно задължение на местните 

и регионалните органи. Устойчивото управление на тази дейност следва да се 

насърчава. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Първите последици от изменението 

на климата вече може да се видят в 

Европа и в световен мащаб, като 

екстремни климатични условия, водещи 

до наводнения и суши, както и 

покачващите се температури и морското 

равнище. Следователно приоритетната 

област „адаптиране към изменението на 

климата“ следва да допринесе за 

адаптиране на населението, 

икономическите сектори и регионите 

към посочените въздействия, за да се 

гарантира по-високата устойчивост на 

Съюза посредством специфичните 

мерки и стратегии за адаптиране. 

Действия в тази област следва да бъдат 

допълващи към действията, отговарящи 

на условията за финансиране по 

финансовия инструмент за гражданска 

защита. 

(17) Първите последици от изменението 

на климата вече може да се видят в 

Европа и в световен мащаб, като 

екстремни климатични условия, водещи 

до наводнения и суши, както и 

покачващите се температури и морското 

равнище. Следователно приоритетната 

област „адаптиране към изменението на 

климата“ следва да допринесе за 

адаптиране на населението, 

икономическите сектори и регионите 

към посочените въздействия, за да се 

гарантира по-високата устойчивост на 

околната среда посредством 

специфичните мерки и стратегии за 

адаптиране. Действия в тази област 

следва да бъдат допълващи към 

действията, отговарящи на условията за 

финансиране по финансовия 

инструмент за гражданска защита и да 

бъдат главно фокусирани върху 

основаващи се на екосистемите 

подходи, подкрепящи ефективни от 

гледна точка на разходите взаимни 

ползи с други цели в областта на 

опазването на околната среда. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) С цел да се подобри прилагането на 

политиката в областта на околната среда 

и климата и да се засили интеграцията 

на целите по отношение на околната 

среда и климата в други политики, 

програмата LIFE следва да насърчава 

(21) С цел да се подобри прилагането на 

политиката в областта на околната среда 

и климата и да се засили интеграцията 

на целите по отношение на околната 

среда и климата в други политики, 

програмата LIFE следва да насърчава 
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проекти, които подпомагат интегрирани 

подходи към изпълнението на 

законодателството и политиката в 

областта на околната среда и климата. 

Посочените проекти по подпрограмата 

за околната среда следва да акцентират 

главно върху прилагането на 

Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г., като особено 

внимание се отделя на ефективното 

управление и консолидирането на 

мрежата „ Натура 2000 “, изградена въз 

основа на Директива 92/43/EИО на 

Съвета, чрез прилагане на рамките на 

приоритетни действия, предвидени в 

член 8 от същата директива, 

прилагането на Директива 2000/60/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 октомври 2000 г. за установяване 

на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите и 

също върху прилагането на 

законодателството по отношение на 

отпадъците и въздуха. Посочените 

проекти акцентират върху набелязаните 

теми, но същевременно ще 

представляват многоцелеви механизъм 

за изпълнение (например насочени към 

екологични ползи и изграждане на 

капацитет), като по този начин дават 

възможност за постигане на резултати в 

други области на политиките, по-

специално по отношение на 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 

за създаване на рамка за действие на 

Общността в областта на политиката за 

морска среда (Рамкова директива за 

морска стратегия). Проекти от 

посочения вид може да бъдат планирани 

и в други екологични области. В 

рамките на подпрограмата за действия 

по климата такива проекти следва да се 

отнасят по-специално до стратегии и 

планове за действие за смекчаване на 

изменението на климата и за адаптиране 

към него. Този тип проекти следва да 

подпомагат само поредица от конкретни 

проекти, които подпомагат интегрирани 

подходи към изпълнението на 

законодателството и политиката в 

областта на околната среда и климата. 

Посочените проекти по подпрограмата 

за околната среда следва да акцентират 

главно върху прилагането на 

Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г., като особено 

внимание се отделя на ефективното 

управление и консолидирането на 

мрежата „ Натура 2000 “, изградена въз 

основа на Директива 92/43/EИО на 

Съвета, чрез прилагане на рамките на 

приоритетни действия, предвидени в 

член 8 от същата директива, 

прилагането на Директива 2000/60/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 октомври 2000 г. за установяване 

на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите и 

също върху прилагането на 

законодателството по отношение на 

отпадъците и въздуха. Посочените 

проекти акцентират върху набелязаните 

теми, но същевременно ще 

представляват многоцелеви механизъм 

за изпълнение (например насочени към 

екологични ползи и изграждане на 

капацитет), като по този начин дават 

възможност за постигане на резултати в 

други области на политиките, по-

специално по отношение на 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 

за създаване на рамка за действие на 

Общността в областта на политиката за 

морска среда (Рамкова директива за 

морска стратегия). Проекти от 

посочения вид може да бъдат планирани 

и в други екологични области. В 

рамките на подпрограмата за действия 

по климата такива проекти следва да се 

отнасят по-специално до стратегии и 

планове за действие за смекчаване на 

изменението на климата и за адаптиране 

към него. Този тип проекти следва да 

подпомагат само поредица от конкретни 
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дейности и мерки, докато други 

дейности, които допълват включените в 

проекта, ще трябва да бъдат осигурени 

от други програми за финансиране от 

страна на Съюза, както и от фондове от 

националния, регионалния и частния 

сектор. Финансирането по линия на 

програмата LIFE следва да използва 

синергиите и да гарантира 

съгласуваност между различните 

източници на финансиране на Съюза, 

като предоставя стратегически акцент 

върху околната среда и климата. 

дейности и мерки, докато други 

дейности, които допълват включените в 

проекта, ще трябва да бъдат осигурени 

от други програми за финансиране от 

страна на Съюза, както и от фондове от 

националния, регионалния и частния 

сектор. Финансирането по линия на 

програмата LIFE следва да използва 

синергиите и да гарантира 

съгласуваност между различните 

източници на финансиране на Съюза, 

като предоставя стратегически акцент 

върху околната среда и климата. 

Интегрираните проекти ще донесат 

ползи за другите фондове чрез 

увеличаване на техния капацитет за 

усвояване по отношение на свързани с 

околната среда и климата разходи. 

Предвид новостта и липсата на 

широк опит по отношение на 

подхода, свързан с прилагането на 

интегрирани проекти, 

заинтересованите страни следва при 

необходимост да бъдат подкрепяни 

чрез увеличаване на размера на 

съфинансиране и техническа помощ в 

подготвителната фаза. В допълнение, 

фазата на кандидатстване следва да 

бъде облекчена чрез двустепенна 

система за подбор. Следва да се 

подпомага обменът във връзка с 

успешните интегрирани подходи, с 

участието на всички съответни 

сектори на администрацията и 

заинтересованите страни. Въз основа 

на опита през първите програмни 

години следва да се анализират 

факторите, които определят 

гладкото функциониране и успеха на 

интегрираните проекти. Въз основа 

на този анализ и в зависимост от 

наличното финансиране към обхвата 

на интегрираните проекти биха 

могли да бъдат добавени нови 

области. 
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Изменение  9 

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.  По тази 

причина следва да се прилагат 

принципите на прозрачност и 

оповестяване на решенията, свързани 

с изготвянето, прилагането, 

оценяването и мониторинга на 

проекти. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 26a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26а) Компенсацията на ДДС има 

значение като средство за 

гарантиране, че структурите с 

относително ограничени финансови 

ресурси, като например 

неправителствени организации, 

както и местни и регионални органи, 

следва също да бъдат в състояние да 

изпълняват проекти по LIFE. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) С цел да се осигури възможно най- (30) С цел да се осигури възможно най-
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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 

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 

подготвителната работа, включително и 

на ниво експерти. При подготвянето и 

съставянето на делегирани актове 

Комисията следва да осигури 

едновременното, своевременно и 

надлежно предаване на съответните 

документи на Европейския парламент и 

Съвета. 

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 

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 

подготвителната работа, включително и 

на ниво експерти и със социалните 

партньори, както 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. При все това делегирани 

актове следва да се приемат само по 

целесъобразност, като се гарантира 

правото на Европейския парламент 

да възразява срещу мерките, приети 

от Комисията. 

Обосновка 

Местните органи трябва да участват по-тясно в процеса на комитология.  

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „пилотни проекти“ означава проекти, 

в които се прилага технически похват 

или метод, които не са били прилагани 

преди това или на друго място, и които 

предлагат потенциални ползи в областта 

а) „пилотни проекти“ означава проекти, 

в които се прилага технически похват 

или метод, които не са били прилагани 

преди това или на друго място, и които 

предлагат потенциални ползи в областта 
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на околната среда и климата, в 

сравнение с настоящите най-добри 

практики; 

на околната среда и климата, в 

сравнение с настоящите най-добри 

практики и които впоследствие могат 

да бъдат прилагани в по-голям мащаб 

при сходни ситуации; 

Обосновка 

Резултатите от пилотните проекти могат да служат като пример, който да бъде 

последван от други местни и регионални органи или за трансгранични проекти за 

сътрудничество. 

 

Изменение  13 

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 от 

регионалните органи, и които 

насърчават и, ако е възможно, 

координират и мобилизират други 

източници на финансиране от Съюза, 

национални и частни фондове за 

постигане на цели за опазване на 

околната среда или цели във връзка с 

изменението на климата, както и за 

преодоляване на големи 

предизвикателства във връзка с 

прилагането при вътрешни или 

външни действия; 
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Обосновка 

Не може да бъде подчертано в достатъчна степен значението на координирането; 

работата по координиране е необходима във всички области от дейността на ЕС, по-

специално във външната дейност, с оглед на включването на съседните на ЕС 

държави, които вече участват в политиките за сътрудничество при управлението на 

регионални водни басейни. 

 

Изменение  14 

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 органите на държавите 

членки и на регионалните органи при 
изготвянето на интегрирани проекти, 

посочени в буква г); 

 

Изменение  15 

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 

3. В съответствие със съответните им 

отговорности Комисията и държавите 

членки, като полагат активни и 

съгласувани усилия, 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 и да се 

хармонизират процедури, особено в 

контекста на интегрираните проекти, 

посочени в член 18, буква г) и 

изпълнявани като местни проекти за 

развитие, управлявани от местни 
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рамките на обща стратегическа рамка, 

посочена в член 10 от 

Регламент (ЕС) №…. (Регламент за 

ОСР). 

участници и съгласно стратегиите за 

местно развитие, посочени в 

членове 28 и 29 от 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). 

Обосновка 

Прегледът на ранен етап от интегрираните проекти и другите фондове в рамките на 

интегрирания подход, предвиден в членове 28 и 29 от Регламента за определяне на 

общи разпоредби, ще оптимизира взаимодействието между целите на програмата 

LIFE и стратегиите на ЕС за регионално развитие. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Техническата помощ за 

проектите предоставя финансова 

подкрепа чрез безвъзмездни средства 

за подпомагане на кандидатите в 

подготовката на интегрираните 

проекти, и по-специално гарантира, 
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че тези проекти отговарят на 

техническите и финансовите 

изисквания и на сроковете на 

програмата LIFE и на програмите, 

посочени в параграф 3. 

Обосновка 

Необходима е техническа подкрепа за интегрирани проекти, по-специално за региони с 

административни органи, които имат малък опит с този вид проект, с оглед да се 

гарантира, че те се прилагат по възможно най-добър начин на цялата територия на 

ЕС.  

 

Изменение  17 

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. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 10 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да подкрепя прилагането, 

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; 

б) да подкрепя прилагането, 

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; 
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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 съществува неотложна необходимост от мерки за борба със 

замърсяването на почвите, което е тясно свързано със замърсяването на водите и 

генерирането на отпадъци. 

 

Изменение  19 

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. 

 

Изменение  20 

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. 
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Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да подкрепя комуникацията, 

управлението и разпространението на 

информация в областта на околната 

среда, да улеснява споделянето на 

знания за успешни решения и практики 

в областта на околната среда, 

включително чрез създаване на 

платформи за сътрудничество между 

заинтересованите страни, и обучение; 

б) да подкрепя комуникацията, 

управлението и разпространението на 

информация в областта на околната 

среда, да улеснява споделянето на 

знания за успешни решения и практики 

в областта на околната среда, 

включително чрез създаване на 

платформи за сътрудничество между 

заинтересованите страни, и обучение, 

насочено към всички възрастови групи 

и икономически и социални 

категории; 

Обосновка 

Участието на гражданите, независимо от степента им на образование или 

възрастта им ще помогне за подобряване на познанието на тези програми и ще 

увеличи участието в инициативите. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да подкрепя комуникацията, 

управлението и разпространението на 

информация в областта на околната 

среда, да улеснява споделянето на 

знания за успешни решения и практики 

в областта на околната среда, 

включително чрез създаване на 

платформи за сътрудничество между 

заинтересованите страни, и обучение; 

б) да подкрепя комуникацията, 

управлението и разпространението на 

информация в областта на околната 

среда, да улеснява споделянето на 

знания за успешни решения и практики 

в областта на околната среда, 

включително чрез създаване на 

платформи за регионално 

сътрудничество между 

заинтересованите страни, и обучение; 

 

Изменение  23 
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Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да допринася за прилагането и 

разработването на политиката и 

законодателството на Съюза относно 

смекчаването, включително 

целенасоченото включване на всички 

области на политиката, по-конкретно 

чрез разработване, изпитване и 

демонстриране на подходи в политиката 

или управлението, най-добри практики 

и решения за смекчаване на 

изменението на климата; 

а) да допринася за прилагането и 

разработването на политиката и 

законодателството на Съюза относно 

смекчаването, включително 

целенасоченото включване на всички 

области на политиката, по-конкретно 

чрез подкрепа на синергиите с други 

цели в областта на околната среда, 

като биологичното разнообразие и 

чрез разработване, изпитване и 

демонстриране на подходи в политиката 

или управлението, най-добри практики 

и решения за смекчаване на 

изменението на климата; 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да допринася за разработването и 

прилагането на политиката и 

законодателството на Съюза по 

отношение на адаптирането, в това 

число ;целенасоченото включване на 

всички области на политиката, по-

конкретно чрез разработване, изпитване 

и демонстриране на подходи в 

политиката или управлението, най-

добри практики и решения за 

адаптиране към изменението на 

климата; 

а) да допринася за разработването и 

прилагането на политиката и 

законодателството на Съюза по 

отношение на адаптирането, в това 

число ;целенасоченото включване на 

всички области на политиката, по-

конкретно чрез подкрепа на 

синергиите с други цели в областта 

на околната среда, като 

биологичното разнообразие и чрез 

разработване, изпитване и 

демонстриране на основани на 

екосистемите подходи в политиката 

или управлението, най-добри практики 

и решения за адаптиране към 

изменението на климата; 

 

Изменение  25 
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Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да подобрява базата от знания за 

разработването, оценяването, 

мониторинга, крайната оценка и 

изпълнението на ефективни действия и 

мерки, свързани с адаптирането, и да 

увеличава способността тези знания да 

се прилагат в практиката; 

б) да подобрява базата от знания за 

разработването, оценяването, 

мониторинга, крайната оценка и 

изпълнението на ефективни основани 

на екосистемите действия и мерки, 

свързани с адаптирането, и да увеличава 

способността тези знания да се прилагат 

в практиката; 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да улеснява разработването и 

прилагането на интегрирани подходи, 

като например при стратегии и планове 

за действие за адаптиране, на местно, 

регионално или национално равнище; 

в) да улеснява разработването и 

прилагането на основани на 

екосистемите интегрирани подходи, 

като например при стратегии и планове 

за действие за адаптиране, на местно, 

регионално или национално равнище; 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да допринася за разработването и 

демонстрирането на новаторски 

технологии, системи, методи и 

инструменти за адаптиране, които са 

подходящи за последване, прехвърляне 

или интегриране. 

г) да допринася за разработването и 

демонстрирането на новаторски 

технологии, системи, методи и 

инструменти за адаптиране, които са 

подходящи за последване, прехвърляне 

или интегриране и се фокусират върху 

основани на екосистемите подходи. 

 

Изменение  28 
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Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да подкрепя комуникацията, 

управлението и разпространението на 

информация, свързана с климата, и да 

улеснява споделянето на знания за 

съответни успешни решения и 

практики, включително чрез създаване 

на платформи за сътрудничество между 

заинтересованите страни, и обучение; 

б) да подкрепя комуникацията, 

управлението и разпространението на 

информация, свързана с климата, и да 

улеснява споделянето на знания за 

съответни успешни решения и 

практики, включително чрез създаване 

на платформи за сътрудничество между 

заинтересованите страни, и обучение, 

насочено към всички възрастови групи 

и икономически и социални 

категории; 

Обосновка 

Участието на гражданите, независимо от степента им на образование или 

възрастта им ще помогне за подобряване на познанието на тези програми и ще 

увеличи участието в инициативите. 

 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. поне 78 % от бюджетните ресурси 

за програмата LIFE се разпределят за 

финансови инструменти и 

безвъзмездни средства за проекти. 

Обосновка 

Най-важната цел на програмата LIFE, а именно осигуряване на финансирането на 

проекти, трябва да бъде утвърдена чрез насочване на минимална част от нейната 

работа към дейностите, посочени в член 18. 
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Изменение  30 

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; 

Обосновка 

Същата като на изменение 13. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 19 параграф 1 – алинея 1 – буква ва) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) да бъдат политически неутрални. 

Обосновка 

Не следва да има съмнение за политическо субсидиране чрез средства на LIFE. 

 

Изменение  32 

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), според случая са 

достъпни и включват заинтересовани 

страни и насърчават съгласуването с 

други източници на финансиране на 

Съюза и мобилизирането им. 

 



 

PE489.483v02-00 122/126 RR\914245BG.doc 

BG 

Изменение  33 

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; 

 – в най-отдалечените региони, 

посочени в член 349 от ДФЕС, и в 

островните и планинските региони и 

в най-северните региони с много ниска 

гъстота на населението, както са 

изброени в член 174 от ДФЕС, 

максималното равнище на 

съфинансиране, посочено в член 18, 

букви а), б), в), д), е), ж) и з), е 60 %, а 

за проектите, посочени в член 18, 

буква г) и в член 12, буква а) — 85 %. 

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. 
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Изменение  34 

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 е платен от крайния 

бенефициент в съответствие с 

член 13 от Директива 2006/112/ЕО, и 

че не може да бъде възстановен 

съгласно приложимия национален 

режим по отношение на ДДС. Всяко 

заявление за допустимост трябва да 

включва подходящи оправдателни 

документи от компетентните 

органи за одит или сертифициране в 

държавите членки. 

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. 

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  35 

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 

дейностите, свързани с изпълнението 

на проекта.  
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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. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 23  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Програмата LIFE може да финансира 

публични и частни органи. 

Програмата LIFE може да финансира 

публични органи. 

Обосновка 

За да се гарантира, че използването на средствата е ефикасно и неутрално в 

стойностно отношение и предоставят максимална добавена стойност за региона и 

индивидуалните интереси. 
 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията приема многогодишни 

работни програми за програма LIFE. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 29, 

параграф 2. 

1. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 30 относно 

приемането на многогодишни работни 

програми за програма LIFE, и 

гарантира, че заинтересованите лица 

са надлежно консултирани при 

разработване на многогодишните 

работни програми. 
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