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Проектоизменение 278 
=== EMPL/5691 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 29 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    600 000 300 000 600 000 300 000 

Резерви         

Общо      600 000 300 000 600 000 300 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Спортът като инструмент за социално приобщаване на младежи в 

неравностойно положение  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Известно е, че спортът има огромен потенциал като инструмент за социално приобщаване на 

хората. Но често младите хора с неравностоен социално-икономически произход, младежите с 

увреждания или с някакви здравословни проблеми не са в състояние да участват в спортни 

дейности, организирани в техния район. Поради това тези млади хора пропускат 

възможностите, предоставяни от спорта: срещите с хора с различен произход, мотивацията 

за нови възможности в живота, като образование и работа. В някои държави членки 

социалното приобщаване чрез спорта все по-често се разглежда като възможност, а 

подобрения могат да се постигнат лесно чрез свързване на организациите, работещи в тази 

област, и чрез разпространение на най-добри практики. 

Следователно настоящият пилотен проект има за цел да насърчава социалното приобщаване 

на младите хора в неравностойно положение чрез конкретни действия и инициативи в 

областта на спорта. Той предвижда създаването на платформа, която ще улеснява 

свързването на организации, развиващи дейност в областта на социалното приобщаване на 

млади хора в неравностойно положение чрез спорт, в рамките на целия ЕС [1], и обмена на най-

добри практики, свързани с проекти и инициативи, насочени към социалното приобщаване на 

младежите в неравностойно положение чрез спорт, чрез организиране на семинари, 

конференции и онлайн инструменти. 

Основната част от финансирането по този пилотен проект ще бъде изразходвана за 

конкретни действия и инициативи в областта на спорта, насочени към насърчаване на 

социалното приобщаване на младите хора в неравностойно положение. Остатъкът ще бъде 

използван за създаването на платформата. 

[1] Включително териториите, посочени в член 355, параграф 1 от ДФЕС и отвъдморските 

страни и територии (ОСТ) 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
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на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Спортът е доказал, че е ефективен инструмент за социалното приобщаване на младите хора в 

неравностойно положение, и по-специално като източник на мотивация за учение и труд. Този 

пилотен проект ще допринесе за социалното приобщаване на младите хора в неравностойно 

положение чрез финансиране на конкретни действия и инициативи и чрез създаване на платформа, 

която ще улесни обмена на най-добри практики между организациите, работещи в областта на 

социалното приобщаване на младежи в неравностойно положение чрез спорт, в целия ЕС. 

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

Проектоизменение 716 
=== R-E//7453 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 29 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    600 000 300 000 600 000 300 000 

Резерви         

Общо      600 000 300 000 600 000 300 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Спортът като инструмент за социално приобщаване на младежи в 

неравностойно положение  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Известно е, че спортът има огромен потенциал като инструмент за социално приобщаване на 

хората. Но често младите хора с неравностоен социално-икономически произход, младежите с 

увреждания или с някакви здравословни проблеми не са в състояние да участват в спортни 

дейности, организирани в района, където живеят. Поради това тези млади хора пропускат 

възможностите, предоставяни от спорта: срещите с хора с различен произход, мотивацията 

за нови възможности в живота, като образование и работа. В някои държави членки 

социалното приобщаване чрез спорта все по-често се разглежда като възможност, а 

подобрения могат да се постигнат лесно чрез свързване на организациите, работещи в тази 

област, и чрез разпространение на най-добри практики. 

Ето защо този пилотен проект има за цел да насърчава социалното приобщаване на младите 

хора в неравностойно положение чрез конкретни действия и инициативи в областта на 

спорта. 

Той предвижда създаването на платформа, която ще улеснява свързването на организации, 

развиващи дейност в областта на социалното приобщаване на млади хора в неравностойно 

положение чрез спорт, в рамките на целия ЕС [1], и обмена на най-добри практики, свързани с 

проекти и инициативи, насочени към социалното приобщаване на младежите в неравностойно 

положение чрез спорт, чрез организиране на семинари, конференции и онлайн инструменти. 

Основната част от финансирането по този пилотен проект ще бъде изразходвана за 

конкретни действия и инициативи в областта на спорта, насочени към насърчаване на 

социалното приобщаване на младите хора в неравностойно положение. Остатъкът ще бъде 

използван за създаването на платформата. 
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[1] Включително териториите, посочени в член 355, параграф 1 от ДФЕС и отвъдморските 

страни и територии (ОСТ) 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Спортът е доказал, че е ефективен инструмент за социалното приобщаване на младите хора в 

неравностойно положение, и по-специално като източник на мотивация за учение и труд. Този 

пилотен проект ще допринесе за социалното приобщаване на младите хора в неравностойно 

положение чрез финансиране на конкретни действия и инициативи и чрез създаване на платформа, 

която ще улесни обмена на най-добри практики между организациите, работещи в областта на 

социалното приобщаване на младежи в неравностойно положение чрез спорт, в целия ЕС. 

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

Проектоизменение 179 
=== CULT/5946 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 02 77 30 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

15 02 77 30 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Масов спорт и иновации в областта на инфраструктурата 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Масовият спорт е традиционна и постепенно развиваща се област. Обществото като цяло и 

потребностите и предпочитанията на отделните хора в спорта се променят по-бързо. 

Действително: данните за участието показват, че има нарастващо несъответствие между 

предлагането на спортни съоръжения от традиционните спортни организации и търсенето 

на спортни услуги от отделните лица. Системата на спортните асоциации и клубове и 

липсата на иновации в нея им пречи да преодолеят тази разлика. Този проект има за цел да 

създаде условия за конкуренция между субекти извън традиционните спортни структури за 

намирането на иновативни решения във връзка с предоставянето на спортни услуги, за да се 

отговори на търсенето на отделните спортисти на всички равнища. Също така следва да се 

осигури среда за иновации в областта на спорта, с цел да се даде възможност за нови начини за 

практикуване на спорт, които да бъдат по-бързо предоставени на разположение на широката 

общественост. 

За да се постигне работеща иновативна среда за организациите за масов спорт, са необходими 

две неща: нови „меки“програми, които предлагат спортове по нов начин, и гъвкава спортна 
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инфраструктура, готова да приеме различни видове спортове (организатори) на едно място. 

Целта на този пилотен проект е да се идентифицират и изпробват множество 

многообещаващи иновации и в двете категории. За да се постигне това, ще бъдат създадени 

стимули за конкуренция за създаването на иновации, чрез които да се избират и награждават 

многообещаващи иновации, създадени от всеки от заинтересованите субекти (институции, 

предприятия, стартиращи предприятия, физически лица или други участници). След това 

проектът дава възможност за въвеждане и изпитване на тези нови концепции в течение на 

продължителни периоди от време (най-малко 6 месеца). Финансирането ще бъде насочено към 

осъществяването на „меки“ програми и въвеждането на нова (малка) спортна 

инфраструктура. 

Крайната цел е изпитаните иновации да бъдат включени в системата на съществуващите 

спортни клубове и инфраструктура. Примери за „меки“ програми могат да бъдат футболни 

срещи на три врати, съчетаване на различни видове спорт (например фитнес и футболни 

мачове) или периодични местни турнири от малък мащаб. Примери за иновации в малката 

инфраструктура могат да бъдат гъвкави системи за следене на натовареността на спортните 

съоръжения, които да показват активното използване и наличността на свободни 

съоръжения. Успешно преминалите изпитване проекти ще бъдат активно споделяни с 

европейските заинтересовани субекти чрез (онлайн) платформа, в сътрудничество с 

европейски ръководни органи като УЕФА. 

Целта на проекта е: 

Разгръщане на потенциала на субекти извън спортния сектор за създаването на иновативни 

решения чрез организиране на открита конкуренция за създаването на иновации; 

Увеличаване на броя на спортуващите хора, като предложи нови концепции; 

По-висока степен на използване на съществуващата спортна инфраструктура. 

Очакваните резултати включват: 

Редица изпитани иновативни „меки“ програми, готови да бъдат интегрирани в предлагането 

на масов спорт; 

Редица изпитани иновативни елементи на малката инфраструктура, готови за прилагане в 

съществуващата спортна инфраструктура; 

Нови методи за увеличаване на масовостта на спорта чрез иновации, с въздействие върху 

общественото здраве и социалната интеграция; 

Поуки за включването на нетрадиционни заинтересовани субекти в процеса за иновации в 

областта на спорта, които да бъдат споделени чрез структурите на европейските асоциации. 

Тъй като очакваните резултати от този проект включват адаптиране на съществуващата 

спортна инфраструктура, този проект не е подходящ за кандидатстване по програма „Еразъм 

+“. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Масовият спорт е традиционна и постепенно развиваща се област. Данните за участието показват, че 

има нарастващо несъответствие между предлагането на спортни съоръжения от традиционните 
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спортни организации и търсенето на спортни услуги от отделните лица. Системата на спортните 

асоциации и клубове и липсата на иновации в нея им пречи да преодолеят тази разлика. Този проект 

има за цел да предложи иновативни решения, за да може предлагането на спортни услуги да отговори 

на търсенето на отделните спортисти на всички равнища. Също така следва да се осигури среда за 

иновации в областта на спорта с оглед на нови начини за практикуване на спорт, които да бъдат по-

бързо предоставени на разположение на широката общественост. 

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

Проектоизменение 783 
=== S&D//7268 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 03 05 — Европейски институт за иновации и технологии (EIT) — изграждане на 

триъгълника на знанието — висше образование, научни изследвания и иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 03 05 
1.1.31 

496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 49 667 835 24 833 917 546 346 183 498 349 503 

Резерви         

Общо  496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 49 667 835 24 833 917 546 346 183 498 349 503 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 727 
=== S&D//7210 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 03 05 — Европейски институт за иновации и технологии (EIT) — изграждане на 

триъгълника на знанието — висше образование, научни изследвания и иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 03 05 
1.1.31 

496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 30 000 000  526 678 348 473 515 586 

Резерви         

Общо  496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 30 000 000  526 678 348 473 515 586 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, в който беше предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети 

задължения за захранване на Гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейския фонд за стратегически 

инвестиции). Увеличението ще бъде финансирано от наличния по функция 1A резерв. 

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

Проектоизменение 184 
=== CULT/5962 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 04 77 18 — Подготвително действие – Music Moves Europe: насърчаване на музикалното 

многообразие и на музикалния талант в Европа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 18 
1.1.PPPA 

p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 3 000 000 745 000 3 000 000 3 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 3 000 000 745 000 3 000 000 3 000 000 

Обосновка: 

След обсъждане на равнище ЕС с представителите на музикалните среди, това подготвително 

действие отговаря на установената необходимост от по-целенасочено подпомагане на европейския 

музикален сектор, за да се отговори на актуални въпроси чрез подбрани дейности. То ще допълни и 

доразвие съществуващите, но твърде ограничени възможности за подпомагане на музиката в рамките 

на „Творческа Европа“. Много е важно, че това действие ще осигури важна добавена стойност на 

формулираните политически приоритети в областта на културата, както е предвидено в Договорите. 

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

Проектоизменение 112 
=== ITRE/5179 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 22 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 22 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Финансиране, учене, иновации и патентоване за културните и 

творческите индустрии 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Тези бюджетни кредити са предназначени за стартиране на подготвително действие, както и 

за покриване на оставащите плащанията по поети задължения от предходни години. 

Културното многообразие и намирането на правилния културен микс са от стратегическо 

значение за творчеството и иновациите. В културните и творческите индустрии в Европа 

работят над 12 милиона работници и служители или 7,5% от европейската работна сила, 

като те създават добавена стойност в размер на около 509 милиарда евро, благодарение по-

специално на приноса на малките предприятия и на микропредприятията. Културните и 

творческите индустрии са движеща сила, осигуряваща конкурентно предимство за Европа, 

особено поради факта, че те предоставят продукти и услуги, които насърчават развитието на 

производствените парадигми на четвъртата индустриална революция. 

Пилотният проект ще определи и изпита политиките и действията, необходими за 
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поддържането и развитието на онези предприятия, които, с помощта на подходяща подкрепа, 

могат да генерират мултидисциплинарни ползи и въздействия във всички области и сектори, с 

които поддържат връзка тези дружества за постигането на своите стопански цели. 

По същество пилотният проект обхваща четири области: 

1. Нов модел за анализ на уменията 

Обичайно използваният модел за признаване на умения в европейските системи за обучение 

трябва да бъде преразгледан и актуализиран, за да включи по подходящ начин организационния 

модел на онези предприятия, които често са слабо йерархизирани, проявяват по-голяма 

толерантност спрямо риска, прилагат различен подход към управлението на времето и 

активен междудисциплинарен обмен и които поради това не са съвместими с традиционната 

производствена парадигма. Този нов модел за анализ и установяване на умения, съвместими с 

областите на науката, технологиите, инженерството/околната среда, изкуствата и 

производството, има за цел да създаде привилегировани взаимоотношения между добродетелни 

дружества, най-важните най-добри практики и успешен опит, за да установи и определи 

както уменията, така и характеристиките на професионалистите, които работят в тези 

области. С други думи, оформянето и развитието на тези умения трябва да бъде проследено 

назад във времето, извън очертанията на по-широко разпространената парадигма, при която 

качествата на професионалистите са определени в рамките на аналитично-описателни 

работни процеси (типични за производствените организации), за да се получат длъжностни 

характеристики в съответствие със специфичните организационни характеристики на тези 

дружества. 

По-конкретно проектът ще бъде разделен на следните няколко етапа: 

- избор на културни и творчески индустрии с „най-добри практики“, които да бъдат включени в 

изследването с цел формулиране на модел за класифициране на уменията, който отчита 

специфичното естество на различните сектори (историческо и художествено наследство, 

индустрия на съдържанието, предприятия в областта на информационните и 

комуникационните технологии и култура на материалите, включително макросекторите на 

модната индустрия, дизайна и индустрията на вкусовете) и регионалните аспекти на Съюза, 

- разработване на модел за признаване на умения, 

- изпитване на модела с една по-широка група от предприятия, 

- разпространение на модела за кодифициране на умения и за свързването им с 

професионалистите с оглед на европейската рамка за уменията. 

2. Указания за образователната система 

В днешно време развитието на умения в областта на творчеството и културата е резултат 

на процес, който не е нито напълно структуриран, нито изцяло съобразен с потребностите за 

средносрочно/дългосрочно управление на културните и творческите индустрии. Резултатът, 

генериран от модела за признаване на уменията, ще подготви почвата за набелязване на 

аспекти и проблеми в системата на образованието във връзка с характеристиките на 

програмите за обучение, насочени към развиване на умения. Всъщност развитието на 

стратегически умения за културните и творческите индустрии често се поверява на 

случайността и на индивидуалната инициатива и изобретателност или на неформални 

процеси, без структурен подход, произтичащ от визия, която насърчава конкретна политика в 

областта на обучението, и целеви програми. 

Основната цел на тази фаза на пилотния проект е да се възпроизведат тези умения чрез 

системата на обучение, така че да се подготвят по-голям брой европейски граждани да 

работят ефективно в различните сфери на стопанска дейност, към които имат отношение 

културните и творческите индустрии. 
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Насоките следва да бъдат структурирани така, че като се съблюдава специфичният характер 

на националните и регионалните образователни системи, да се определят насоките, които да 

следват техните програми за обучение, от началното до висшето образование. Следва да бъдат 

положени усилия за подобряване на способността на образователната система за диалог с 

културните и творческите индустрии и за поощряване на иновативни модели за обучение 

(образователни лаборатории, творчески центрове и др.). Това следва да придружава 

формулирането на насоки, благодарение на които учителите да могат да насърчават основано 

на уменията учене, излизайки извън границите на строгата система от учебни предмети и 

прилагайки цялостен и мултидисциплинарен подход. Вековните занаятчийски традиции в 

Европа показват колко е важно да се посвети време за натрупването на опит в различни 

занаятчийски работилници, като важна част от културното и практическото обучение на 

всеки чирак, който желае да стане майстор в даден творчески занаят. Въпреки че германският 

„Wandergeselle“ или френският „compagnon“ от миналото са самоорганизирани форми на учене, 

те подчертават необходимостта от структуриран и общ европейски подход за установяване и 

предаване на трудноопределимите умения, развивани от културните и творческите 

индустрии. 

3. Нова финансова класификация за културните и творческите индустрии 

Достъпът до финансиране е основно препятствие за растежа на много културни и творчески 

индустрии, които обикновено са малки и често не разполагат с достатъчен капитал. 

Банковата и финансовата система твърде бавно класифицира тези предприятия в рамките на 

традиционните системи, тъй като повечето от тях са създадени въз основа на един прототип 

или един-единствен проект и са силно зависими от произвежданите продукти и услуги, от 

индивидуалния талант и от поемането на рискове. За разлика от дружествата, развиващи 

дейност в областта на технологичните отрасли, културните и творческите индустрии 

трудно постигат признаване на стойността на своите нематериални активи в счетоводния 

си баланс и инвестициите им в развитието на нови таланти и творчески идеи не отговарят на 

обичайното понятие за научноизследователска и развойна дейност. 

Проектът ще определи насоки за подобряване на способността на културните и творческите 

индустрии да подават информация за финансовата стойност на нематериалните активи, с 

цел да им се осигури справедлив достъп до кредитиране. Това би улеснило достъпа на 

културните и творческите индустрии до гаранционни схеми (напр. програмата „Творческа 

Европа“ и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и до други механизми на 

финансиране. Насоките ще бъдат определени въз основа на сравнение на съществуващите 

инструменти в различни европейски държави (напр. Bancopass в Италия), които тези 

предприятия вече използват за активен диалог с банките. 

4. Оценяване и защита на интелектуалната собственост, произвеждана от културните и 

творческите индустрии 

Дружествата, които защитават интелектуалната си дейност, са с 22% по-продуктивни (при 

еднакви територия, сектор и размер), с ръст на приходите, който е с 2% по-висок от средната 

стойност за извадката. По-конкретно дружествата, които са подали заявления за патент 

през периода 2011—2013 г., са реализирали износ с 6,5% повече спрямо общия размер на 

приходите при еднакви територия, размер и сектор. 

Поради често слабо структурираната организация на културните и творческите индустрии, 

регистрацията или патентоването на нововъведенията, които те създават, невинаги са 

приоритет за тях, като по този начин се намалява стойността на постигнатите вследствие 

на нововъведенията резултати. Поради това е важно да се проучи как да се повиши 

осведомеността на тези индустрии — особено на малките и средните предприятия — относно 

ползите от гледна точка на по-силното въздействие, произтичащо от регистрацията или 

патентоването на техните новаторски продукти и услуги, и да се стимулира достъпът до 

тези възможности, тъй като тези предприятия често не разполагат с достатъчен капитал. 
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Чрез тясна връзка с резултатите от сравнението на най-добрите практики и инструменти, 

описани в точка 3, проектът ще развие съществуващите в европейските държави 

инструменти, които предприятията използват за диалог с банките, финансовите органи и 

институции, включвайки специфични елементи, които могат да увеличат стойността на 

регистрацията и патентоването на нововъведенията. 

Рамка за реализиране на проекта 

Инициативата ще бъде осъществена чрез създаването на европейски партньорства, които 

повишават опита на квалифицирани организации в различните фази и дейности, съставляващи 

пилотния проект. Организациите, които ще изпълняват пилотния проект, следва да 

представляват основните референтни региони за културните и творческите индустрии и да 

получат необходимите ресурси за постигане на максимално въздействие на проекта. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Европейското културно и творческо наследство е единствено по рода си в света. Неговият 

междудисциплинарен характер преодолява традиционните разлики между STEM (наука, технологии, 

математика) и хуманитарните науки, като се отдава предпочитание на парадигмата STEAM, която 

създава мост между „S“ и „Т“ (наука и технологии), от една страна, и „А“ (изкуство т.е. творчество, 

дизайн, мода, занаятчийски умения) и „М“ (не за „математика“, а за „производство“), от друга страна. 

Конкурентоспособността и растежът на културните и творческите индустрии започват с уникална 

комбинация от технологии, красота, култура, производство и занаятчийски умения. 

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

Проектоизменение 976 
=== GUE//8075 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 22 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 22 
1.1.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви         

Общо      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Опазване на древните театри и амфитеатри в Европа: обща памет и 

пътни карти за драматургията 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Още от създаването си по време на класическия период на Древна Гърция и в епохата на 

Римската империя театрите са свещени места, които са се запазили като средища на 

политическия, социалния и религиозния живот в градовете през следващите векове. 
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Първоначално театрите са били построени така, че в тях да се организират представления, 

които най-напред са били тясно свързани с религиозните ритуали. По-късно те престават да 

обслужват строго религиозните цели и стават домакин на проявите на сценичните изкуства и 

на сложни представления. В хода на своето развитие театрите придобиват централна роля за 

функционирането на градовете-държави, те започват да изпълняват множество функции, 

като се използват не само за драматични и религиозни представления, но и за събития с 

политически цели, свързани с институцията на демокрацията. 

В непрекъснато развитие през вековете, за да отговорят на нуждите на епохата, тези 

архитектурни паметници на европейското културно наследство са свидетели на историята 

на европейската култура. И не само това – те разкриват цял спектър от човешки дейности, 

тъй като тяхната структура е обслужвала множество предназначения, от провеждането на 

политически събирания до мистични ритуали. Те също така разкриват обичаите на 

общностите в ранните общества, включващи терапевтични сеанси за хората, посещаващи 

храмовете на Асклепий (лечебни храмове към театрите). 

Освен архитектурния им дизайн, за тях е характерен основан на математически принципи 

дизайн, който олицетворява хармонията. Този дизайн е бил източник на вдъхновение за 

модерните структури, тъй като опростената му форма осигурява отлична акустика и идеална 

видимост. Това се постига благодарение на разположените в полукръг или кръг места за сядане, 

съчетани със сектори (редове) с различна височина. 

И накрая, географското им положение е било избирано много внимателно, поради което всички 

те се намират сред изключителни пейзажи и на места със забележителна природна красота. 

Ето защо древният театър в своята цялост, заедно с пейзажа и пълния набор традиции, 

сценични изкуства, ръкописи и пиеси, които са оживявали на сцената, както и самите 

археологически обекти, представлява удивителна амалгама от културно наследство със смесен 

характер (създадено от човека и от природата), която включва материални (включително 

движими и недвижими) и нематериални елементи (устно предавани традиции, сценични 

изкуства, занаяти и ритуали), както и разнообразни форми на културно изразяване. 

По-голямата част от тях са разпръснати главно в евро-средиземноморска зона на юг, 

държавите по крайбрежието на Черно море на изток, Иберийския полуостров на запад и по 

бреговете на Северно море и Северния Атлантически океан. 

За съжаление много театри не се поддържат поради високите разходи за възстановяване и 

съхранение. Финансовата криза, която засегна Европа, доведе до пълна промяна в 

приоритетите на държавите членки и ги отдалечи от дейностите в областта на културата. 

Съгласно член 167 от ДФЕС „Съюзът допринася за разцвета на културите на държавите 

членки, като зачита тяхното национално и регионално многообразие и същевременно извежда 

на преден план общото културно наследство“. По този начин действията на Съюза са насочени 

към насърчаване на сътрудничеството между държавите членки, като се подкрепят и 

допълват техните действия за „подобряване на знанията и разпространяване на културата и 

историята на европейските народи“, както и за „опазване и закрила на културното наследство 

от европейско значение“. Културното наследство може да донесе ползи и за околната среда, 

тъй като осигурява възможност за устойчивото развитие на ландшафта. 

След приемането на Европейската програма за култура през 2007 г., която беше преработена с 

приемането на нова европейска програма през 2018 г. от Европейската комисия, културното 

наследство е приоритет за европейското сътрудничество в областта на културната 

политика. Културното наследство може да играе важна роля в процеса на икономическо и 

социално развитие на много държави членки и може пряко да подпомага културните и 

социалните иновации, интегрирани в местната среда, в която то може да има водеща роля за 

развитието, и да допринася за подобряване на благосъстоянието на хората. Това беше посочено 

в резолюцията на Европейския парламент от 8 септември 2015 г., озаглавена „За интегриран 
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подход към културното наследство на Европа“. Това е подчертано и в Римската декларация, 

приета от лидерите на 27-те държави членки, Европейския съвет, Европейския парламент и 

Европейската комисия, в която се посочва, че една социална Европа е Съюз, който „съхранява 

нашето културно наследство и насърчава културното многообразие“. Подобни заключения 

съдържа и докладът на експертната група по въпросите на културното наследство по 

програма „Хоризонт 2020“, озаглавен „Getting cultural heritage to work for Europe“ (Културното 

наследство в услуга на Европа). 

Неотдавна в заключенията на Съвета относно необходимостта от извеждането на преден 

план на културното наследство в политиките на ЕС (2018/C, 196/05) Съветът призова 

Комисията и държавите членки да „насърчават подпомагането на цифровизацията на 

културното наследство като инструмент за отворен достъп до културата и знанията, като 

по този начин се стимулират иновациите, творчеството и основаното на участието 

управление на културното наследство“. 

По-конкретно пилотният проект, който се основава на импулса в резултат на Европейската 

година на културното наследство през 2018 г., включва три основни аспекта: 

А. Процес на изчерпателно картографиране с цел определяне на потребностите и установяване 

на застрашеното културно наследство 

Б. Изграждане на мрежи от организации (консорциуми), чиято дейност е свързана с 

античните театри, с цел: 

а) обмен на добри практики, 

б) очертаване на общи маршрути и обща история, и 

в) организиране на съвместни дейности с оглед на създаването на общоевропейски фестивал на 

театъра 

В. Създаване на онлайн платформа, която ще има за цел постигането на пълна цифровизация 

на театрите, тяхната история, съответната информация за текущите дейности, както и 

виртуалното (за предпочитане 3D) представяне на действителния театър. 

Тази първа фаза на проекта ще има за цел създаването на основата за втората фаза, която ще 

бъде откриването на общоевропейски фестивал на театъра, който ще се провежда на различни 

места всяка година. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В античните театри са се зародили основните ценности, изградили европейската цивилизация. 

Тяхната съвършена архитектура е свидетел на неоспоримата връзка между културата и 

демокрацията. Чрез тях можем да проследим историята на откритите събрания. Тъй като са се 

запазили до ден-днешен и може лесно да се възстанови ползването им, те предлагат на съвременните 

посетители възможност да влязат в досег с вечни концепции и да бъдат част от жив музей. 

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

Проектоизменение 846 
=== S&D//7336 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 15 04 77 23 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 23 
1.1.PPPA 

    3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Резерви         

Общо      3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Music Moves Europe: насърчаване на музикалното многообразие и на 

музикалния талант в Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети 

задължения по подготвителното действие, останали за изпълнение от предходни години. 

Европа е дом на някои от водещите автори на текст, изпълнители, концертни зали, 

фестивали, звукозаписни дружества, издатели, дистрибутори, стартиращи предприятия и 

цифрови услуги в света. През последните години създаването, производството, дистрибуцията 

и потреблението на музика се промениха из основи: появиха се нови канали за разпространение, 

мощни участници в областта на цифровите технологии, иновативни стартиращи 

предприятия, бизнес модели и модели на потребление. Цифровизацията, например при 

стрийминга на музика, създаде множество възможности, но и много предизвикателства за 

сектора. 

Подготвителното действие ще разгледа някои от основните предизвикателства пред сектора, 

като вземе предвид резултата от неотдавнашния диалог на равнището на Съюза със 

заинтересовани лица от света на музиката и се съсредоточи върху следните области: а) 

офлайн и онлайн разпространение (напр. увеличаване на достъпа на гражданите до музика в 

цялото ѝ многообразие); б) развитие на изпълнителите и на репертоара (включително 

насърчаване на мобилността на изпълнителите и на трансграничното разпространение на 

европейския репертоар); 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

След обсъждане на равнище ЕС с представителите на музикалните среди, това подготвително 

действие отговаря на установената необходимост от по-целенасочено подпомагане на европейския 

музикален сектор, за да се отговори на актуални въпроси чрез подбрани дейности. То ще допълни и 

доразвие съществуващите, но твърде ограничени възможности за подпомагане на музиката в рамките 

на „Творческа Европа“. Много е важно, че това действие ще осигури важна добавена стойност на 

формулираните политически приоритети в областта на културата, както е предвидено в Договорите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 972 
=== GUE//8071 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 18 05 03 01 — Насърчаване на сигурни европейски общества 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

18 05 03 01 
1.1.31 

195 504 220 168 549 256 176 754 220 168 549 256 -176 754 220 -168 549 256 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  195 504 220 168 549 256 176 754 220 168 549 256 -176 754 220 -168 549 256 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Насърчаване на сигурни европейски общества 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие: 

– подкрепа за политиките на Съюза в областта на вътрешната и външната сигурност при 

успоредното повишаване на конкурентоспособността и техническата база на промишлеността на 

ЕС в областта на сигурността и насърчаване на сътрудничеството между доставчиците и 

потребителите на решения в областта на сигурността. Мероприятията ще са насочени към 

разработването на новаторски технологии и решения, с които да се отстраняват пропуските по 

отношение на сигурността и да се предотвратяват заплахите за сигурността. Акцентът ще бъде 

върху борбата с престъпността и тероризма; защитата на критичната инфраструктура; 

укрепването на сигурността чрез управление на границите; укрепването на устойчивостта на 

Европа на кризи и бедствия, като същевременно се защитават личните данни и основните 

човешки права, 

– подкрепа за разширяването на базата от научни доказателства, както и подкрепа за Съюза за 

иновации и европейското научноизследователско пространство, които са необходими за 

насърчаване развитието на иновативни общества и политики в Европа чрез включването на 

гражданите, предприятията и потребителите в научните изследвания и иновациите, както и за 

подкрепа на съгласувани политики в областта на научните изследвания и иновациите в контекста 

на глобализацията. 

Обосновка: 

Според Комисията бюджетният ред подкрепя политиките на Съюза в областта на вътрешната и 

външната сигурност, повишаването на конкурентоспособността и техническата база на 

промишлеността на Съюза в областта на сигурността, насърчаването на сътрудничеството между 

доставчиците и потребителите на решения в областта на сигурността. Той насърчава инициативи във 

връзка с управлението на границите. Този бюджетен ред следва да се заличи, а средствата – да се 

преразпределят за социална сигурност и справедливост, за премахване на бедността и за достоен 

труд в ЕС и по света. 

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

Проектоизменение 502 
=== VERT/7630 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 01 05 21 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица, изпълняващи 

програми за научни изследвания и иновации — проект „ITER“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 01 05 21 
1.1.12 

5 491 931 5 491 931 5 491 931 5 491 931 -5 491 931 -5 491 931 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  5 491 931 5 491 931 5 491 931 5 491 931 -5 491 931 -5 491 931 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 502 
=== VERT/7630 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 01 05 22 — Външен персонал, изпълняващ програми за научни изследвания и иновации 

— проект „ITER“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 01 05 22 
1.1.12 

192 213 192 213 192 213 192 213 -192 213 -192 213 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  192 213 192 213 192 213 192 213 -192 213 -192 213 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 502 
=== VERT/7630 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 01 05 23 — Други разходи за управление за програми за научни изследвания и иновации 

— проект „ITER“ 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 01 05 23 
1.1.12 

700 000 700 000 700 000 700 000 -700 000 -700 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  700 000 700 000 700 000 700 000 -700 000 -700 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 496 
=== VERT/7615 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 01 — По-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната 

съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 400 000 000 250 000 000 794 706 000 381 500 000 

Резерви         

Общо  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 400 000 000 250 000 000 794 706 000 381 500 000 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 111 
=== ITRE/5177 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 01 — По-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната 

съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 180 000 000  574 706 000 131 500 000 

Резерви         

Общо  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 180 000 000  574 706 000 131 500 000 

Обосновка: 

Проектите, получени в отговор на поканата за представяне на предложения за 2019 г. за МСЕ – 

Енергетика, значително надхвърлиха предвидените средства. Това означава, че сумата, 

предложена от Комисията за бюджетни кредити за поети задължения за 2020 г., е недостатъчна и 

предвид големия 

брой чакащи стабилни и подробно разработени трансгранични проекти, които са от ключово 

значение за постигането на целите на енергийния съюз, 

сумата следва да бъде увеличена. 

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

Проектоизменение 892 
=== EPP//7021 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 01 — По-нататъшно интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната 

съвместимост на трансграничните електроенергийни и газови мрежи 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 100 000 000 50 000 000 494 706 000 181 500 000 

Резерви         

Общо  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 100 000 000 50 000 000 494 706 000 181 500 000 

Обосновка: 

Получените предложения в отговор на поканата за представяне на предложения за 2019 г. за МСЕ – 

Енергетика значително надхвърлиха предвидените средства. Това означава, че сумата, предложена от 

Комисията за бюджетните кредити за поети задължения за 2020 г., е недостатъчна и предвид 

огромния брой чакащи солидни и подробно разработени трансгранични проекти от ключово 

значение за постигането на целите на енергийния съюз, сумата следва да бъде увеличена. Програмата 

МСЕ – Енергетика дава значителен принос в областта на климата, като разходите, свързани с 

климата се претеглят понастоящем на 40%. Всякакви допълнителни бюджетни кредити ще бъдат 

лесно усвоени през 2020 г. и допълнително ще допринесат за тази цел. 

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

Проектоизменение 497 
=== VERT/7616 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 02 — Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 400 000 000 250 000 000 794 528 000 378 200 000 

Резерви         

Общо  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 400 000 000 250 000 000 794 528 000 378 200 000 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 791 
=== S&D//7276 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 02 — Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 39 452 800 19 726 400 433 980 800 147 926 400 

Резерви         

Общо  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 39 452 800 19 726 400 433 980 800 147 926 400 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 893 
=== EPP//7022 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 02 — Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 30 000 000 15 000 000 424 528 000 143 200 000 

Резерви         

Общо  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 30 000 000 15 000 000 424 528 000 143 200 000 

Обосновка: 

Предложенията по поканата за представяне на предложения за МСЕ – Енергетика за 2019 г., с 

индикативен бюджет от 750 000 000 EUR, вече надхвърлят този бюджет 2,2 пъти. Допълнителните 

бюджетни кредити са предназначени за поне частично справяне с проблема с недостатъчното 

финансиране. Програмата МСЕ – Енергетика дава значителен принос в областта на климата, като 
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разходите, свързани с климата се оценяват понастоящем на 40%. Всякакви допълнителни бюджетни 

кредити ще бъдат лесно усвоени през 2020 г. и допълнително ще допринесат за тази цел. 

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

Проектоизменение 87 
=== ITRE/5058 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 02 — Повишаване на сигурността на енергийните доставки в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 20 000 000 13 000 000 414 528 000 141 200 000 

Резерви         

Общо  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 20 000 000 13 000 000 414 528 000 141 200 000 

Обосновка: 

Предложенията по поканата за представяне на предложения за МСЕ – Енергетика за 2019 г., с 

индикативен бюджет от 750 000 000 EUR, вече надхвърлят този бюджет 2,2 пъти. Допълнителните 

бюджетни кредити са предназначени за поне частично справяне с проблема с недостатъчното 

финансиране. 

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

Проектоизменение 498 
=== VERT/7617 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 03 — Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 400 000 000 250 000 000 794 498 586 378 300 000 

Резерви         

Общо  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 400 000 000 250 000 000 794 498 586 378 300 000 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 792 
=== S&D//7277 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 03 — Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 39 449 859 19 724 929 433 948 445 148 024 929 

Резерви         

Общо  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 39 449 859 19 724 929 433 948 445 148 024 929 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 88 
=== ITRE/5059 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 03 — Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 13 000 000 414 498 586 141 300 000 

Резерви         

Общо  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 13 000 000 414 498 586 141 300 000 

Обосновка: 

Предложенията по поканата за представяне на предложения за МСЕ – Енергетика за 2019 г., с 

индикативен бюджет от 750 000 000 EUR, вече надхвърлят този бюджет 2,2 пъти. Допълнителните 

бюджетни кредити са предназначени за поне частично справяне с проблема с недостатъчното 

финансиране. 

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

Проектоизменение 894 
=== EPP//7023 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 01 03 — Принос за устойчиво развитие и опазване на околната среда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 10 000 000 414 498 586 138 300 000 

Резерви         

Общо  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 10 000 000 414 498 586 138 300 000 

Обосновка: 

Предложенията по поканата за представяне на предложения за МСЕ – Енергетика за 2019 г., с 
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индикативен бюджет от 750 000 000 EUR, вече надхвърлят този бюджет 2,2 пъти. Допълнителните 

бюджетни кредити са предназначени за поне частично справяне с проблема с недостатъчното 

финансиране. Програмата МСЕ – Енергетика дава значителен принос в областта на климата, като 

разходите, свързани с климата се оценяват понастоящем на 40%. Всякакви допълнителни бюджетни 

кредити ще бъдат лесно усвоени през 2020 г. и допълнително ще допринесат за тази цел. 

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

Проектоизменение 803 
=== S&D//7288 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 32 02 10 — Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 10 
1.1.DAG 

16 277 975 16 277 975 16 277 975 16 277 975 4 370 025 4 370 025 20 648 000 20 648 000 

Резерви         

Общо  16 277 975 16 277 975 16 277 975 16 277 975 4 370 025 4 370 025 20 648 000 20 648 000 

Обосновка: 

Необходимо е увеличаване на броя на разрешените длъжности в щатното разписание на ACER, за да 

може да се осигури необходимият персонал за Агенцията с цел ефективно прилагане на Регламент 

(ЕС) № 1227/2011 (Регламент за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия 

— REMIT) и Регламент (ЕС) № 347/2013 (Регламент за TEN-E), както и за да може ACER да 

изпълнява своите разширени задачи, свързани с прилагането на кодексите и насоките за електро- и 

газопреносните мрежи и със съответния мониторинг. Необходимо е увеличение на субсидията за 

ACER с оглед покриване на разходите за допълнителните длъжности и разходите за информационни 

технологии, свързани с REMIT, което е важно за поддържане на сигурното функциониране на 

информационната система REMIT на ACER. 

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

Проектоизменение 961 
=== GUE//8013 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 77 08 — Пилотен проект — Горивна/енергийна бедност — Оценка на въздействието 

на кризата и преглед на съществуващите и възможните нови мерки в държавите членки 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 08 
1.1.PPPA 

p.m. 325 504 p.m. 325 504 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 325 504 

Резерви         

Общо  p.m. 325 504 p.m. 325 504 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 325 504 

Обосновка: 

Тъй като енергийната бедност е траен проблем, трябва да се направи повече на равнището на ЕС. 

Това би било в съответствие и с установяването на Обсерватория на енергийната бедност в ЕС. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 99 
=== ITRE/5155 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 77 12 — Подготвително действие — Установяване на цялостна подкрепа за регионите 

с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии в преход 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 12 
1.1.PPPA 

p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 21 250 000 

Резерви         

Общо  p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 21 250 000 

Забележки: 

След параграф: 

Подготвителното действие ще осигури ефективността .......... платформа, която следва да даде 

възможност на Комисията да: 

Текстът се изменя, както следва: 

– идентифицира регионите в Съюза с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии 

в преход и техните интелигентни специализации; 

– разработи специализиран практически набор от инструменти, съдържащ а) най-добрите практики, 

б) съществуващите инструменти за подпомагане за установяване на най-полезните 

взаимодействия, и в) обмен на информация със и между регионите;  

– създаде форуми на заинтересованите участници, както и да осигури инструменти за 

вътрешнорегионален обмен, включително относно всеобхватни пътни карти за 

реиндустриализация с ниски емисии и потребностите от преквалификация; 

– установи слабостите на място и да рационализира подкрепата за разработването и прилагането на 

нови технологии и иновации за чисти въглища, включително за улавяне и съхранение на 

въглеродния диоксид, улавяне и оползотворяване на въглеродния диоксид и газификация на 

въглища; 

– създаде сборник с най-добри практики и оперативни насоки и впоследствие практически набор от 

инструменти за регионите в трети страни с високо потребление на въглища и високи въглеродни 

емисии в преход, като част от мерките за изграждане на капацитет съгласно Парижкото 

споразумение; 

– създаде екип от представители на различни ГД за: a) установяване на областите, в които са 

възможни полезни взаимодействия между политиките/програмите на Съюза с оглед гарантиране 

на възможно най-ефективна финансова и политическа подкрепа за периода след 2020 г.; б) 

оказване на подкрепа на регионите (централните и местните органи) в разработването на 

устойчиви стратегии за преход. 

– За да се постигнат целите на ЕС в областта на климата и да се изпълнят ангажиментите 

на ЕС по Парижкото споразумение, като същевременно се гарантира справедлив енергиен 

преход, при който въгледобивните региони да не бъдат „забравени“, се предлага укрепване на 

„Платформата за въгледобивните региони в преход“ и на нейния секретариат, създаден чрез 

подготвително действие през 2018 г. и продължил работата си и през 2019 г., като се 

осигури увеличен бюджет за подготвителното действие през 2020 г. и обхватът на 
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действието се разшири, така че да обхваща: 

– допълнителна техническа помощ и изграждане на капацитет в регионите на ЕС с високо 

потребление на въглища и високи въглеродни емисии в определени области, като например 

изготвяне на стратегия, разработване на проекти, финансиране на проекти и улесняване на 

частните инвестиции (броят на пилотните региони, участващи в инициативата на ЕС, 

достигна 20 региона към март 2019 г., спрямо 4 региона през 2017 г.). 

– работа с членовете и наблюдателите от Енергийната общност по въпроса за 

„въгледобивните региони в преход“ чрез организиране на регионални информационни 

дейности, в сътрудничество с международни финансови институции и международни 

партньори. 

– развитие на социалното измерение на „Платформата за въгледобивните региони в преход“, 

като се използват най-добрите практики за социални иновации: преквалификация и 

повишаване на квалификацията на работниците, програми за младежи и пенсионирани 

миньори. 

Обосновка: 

За да се постигнат целите на ЕС в областта на климата и да се изпълнят ангажиментите на ЕС по 

Парижкото споразумение, като същевременно се гарантира справедлив енергиен преход, при който 

въгледобивните региони да не бъдат „забравени“, се предлага укрепване на „Платформата за 

въгледобивните региони в преход“ и на нейния секретариат, създаден чрез подготвително действие 

през 2018 г. и продължил работата си и през 2019 г., като се осигури увеличен бюджет за 

подготвителното действие през 2020 г. и обхватът на действието се разшири, така че да обхваща: (1) 

допълнителна техническа помощ и изграждане на капацитет; (2) работа с членовете и наблюдателите 

от Енергийната общност; (3) развитие на социално измерение на платформата. 

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

Проектоизменение 108 
=== ITRE/5174 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 32 02 77 16 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 16 
1.1.PPPA 

    800 000 400 000 800 000 400 000 

Резерви         

Общо      800 000 400 000 800 000 400 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Създаване на европейска виртуална платформа и форум за определяне на 

предизвикателствата във връзка с определянето на технически стандарти, за обмен на най-

добри практики и за насърчаване на разрастването на основаните на данни услуги 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на проекта е да се създаде платформа за обмен на най-добри практики и технически 

консултации въз основа на досегашния опит в различните държави членки и местни общности, 

за да се улесни разрастването на основаните на данни услуги, като блок-веригата, интернет на 

нещата и изкуственият интелект. 
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В бързо променящия се свят обменът на информация, хармонизацията и оперативната 

съвместимост на различните инициативи биха могли да бъдат от ключово значение за 

установяването на целеви показатели за използването на тези технологии през следващите 

години, като се вземат предвид и нарастващата свързаност и необходимостта от наличие на 

интелигентни решения, които са готови за изпълнение. 

Виртуалната платформа следва да включва представители на всички заинтересовани страни 

и да бъде отворена за всякакъв вид принос от потенциални ползватели, активни потребители 

и всички граждани като цяло. Тя следва да спомогне за изграждането на постоянен форум, 

който да бъде наблюдаван и координиран от Европейската комисия. След това тя би могла да 

се използва за обсъждане на инициативите в областта на основаните на данни услуги, като се 

създаде един вид постоянен консултативен форум, който да допринася за размяната на идеи 

между една цяла общност от новатори, разработчици, заинтересовани страни, традиционни 

участници, активни граждани, които вече работят с много конкретни примери в цяла Европа. 

Комисията би могла да използва платформата за по-добро разпространение на информация 

относно този сектор, като се има предвид, че приносът на централно равнище за 

разработването на общи правила, стандарти и практики винаги е предимство при създаването 

и функционирането на нови инструменти. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Платформата или форумът ще позволят постоянни разисквания и обмен на най-добри практики в 

областта на услугите, основани на данни, събирайки най-подходящия опит, споделян от частния и 

публичния сектор за улесняване на разрастването на такива технологии. 

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

Проектоизменение 705 
=== R-E//7440 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 04 03 01 — Извършване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна 

енергийна система 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 1 409 289 406 704 644 703 1 807 170 000 1 103 505 892 

Резерви         

Общо  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 1 409 289 406 704 644 703 1 807 170 000 1 103 505 892 

Забележки: 

След параграф: 

Подкрепата за мерки за внедряване на пазара ще бъде .......... цел инвестиции, както това се прави и 

понастоящем. 
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Добавя се следният текст: 

С цел да се засили териториалното сближаване в областта на действията, свързани с 

изменението на климата, следва да се осигури справедливо географско разпределение на тези 

средства. 

Обосновка: 

ЕС взе решение за обвързване на най-малко 20% от разходите на ЕС през периода 2014 – 2020 г. с 

климата. Проектобюджетът за 2020 г. не позволява постигането на тази цел за целия период. За да се 

преодолее недостигът на разходи, свързани с климата, предлагаме да се увеличат средствата по тези 

бюджетни редове, които допринасят изцяло (100%) за интегрирането на въпросите, свързани с 

климата, и имащи за цел насърчаване на по-екологична и по-интелигентна икономика в съответствие 

с принципите, залегнали в Парижкото споразумение. За да се засили сближаването в ЕС и да се 

намали разделението в областта на околната среда между държавите членки, предлагаме да се 

гарантира справедливо географско разпределение на тези фондове. 

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

Проектоизменение 486 
=== VERT/7602 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 04 03 01 — Извършване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна 

енергийна система 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 500 000 000 350 000 000 897 880 594 748 861 189 

Резерви         

Общо  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 500 000 000 350 000 000 897 880 594 748 861 189 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 784 
=== S&D//7269 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 04 03 01 — Извършване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна 

енергийна система 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 50 000 000 50 000 000 447 880 594 448 861 189 

Резерви         

Общо  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 50 000 000 50 000 000 447 880 594 448 861 189 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 876 
=== EPP//7005 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 04 03 01 — Извършване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна 

енергийна система 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 35 000 000 17 500 000 432 880 594 416 361 189 

Резерви         

Общо  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 35 000 000 17 500 000 432 880 594 416 361 189 

Забележки: 

След параграф: 

Подкрепата за мерки за внедряване на пазара ще бъде .......... цел инвестиции, както това се прави и 

понастоящем. 

Добавя се следният текст: 

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент сумата от 47 800 000 EUR под 

формата на бюджетни кредити за поети задължения е налична по тази бюджетна статия 

вследствие на отменени бюджетни кредити през 2018 г. поради пълно или частично 

неизпълнение на научноизследователски проекти. 

Обосновка: 

Това увеличение отразява стратегията на ЕНП (PPE) за по-нататъшно финансиране на действията в 

областта на климата в бюджета за 2020 г., така че да се допринесе за постигането на целта 20% от 

разходите на ЕС в настоящата МФР да бъдат свързани с климата. В този контекст следва да се 

осигурят целенасочени допълнителни средства към конкретни бюджетни редове в рамките на 

„Хоризонт 2020“ по цел „Енергетика“ (разходите във връзка с климата се оценяват на 100%). 

Допълнителни увеличения следва да се предоставят и чрез използването на отменени бюджетни 

кредити, както е предвидено в член 15, параграф 3 от Финансовия регламент. Общият размер на 

отменените бюджетни кредити за 2018 г. следва да бъде предоставен за различни бюджетни редове в 

рамките на „Хоризонт 2020“. 

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

Проектоизменение 1008 
=== GUE//8138 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 05 01 01 — Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско 

съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“ (F4E) — разходи за 

подкрепа 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 05 01 01 
1.1.12 

52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Позиция 32 05 01 01Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско 

съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“ (F4E) — разходи за 

подкрепа 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен ред е предназначен за покриване на текущите разходи на СП за „ITER“ — „Ядрен 

синтез за добиване на енергия“. 

Средствата от Съюза за 2020 възлизат на общо 53 845 984 евро. Сумата от 1 064 484 EUR от 

възстановяването на излишък се добавя към записаната в бюджета сума от 52 781 500 EUR. 

Обосновка: 

Проектът ‘ITER’ не отчита принос за постигането на целта над 25% от разходите в МФР да бъдат 

използвани за борба с изменението на климата. Финансовите средства биха могли да се използват в 

подкрепа на енергията от възобновяеми източници с цел да се постигне целта на ЕС за 100% енергия 

от възобновяеми източници през 2050 г. Тъй като освен това половината държави членки не 

използват ядрена енергия, не е нормално бюджетът за Съюза като цяло да се използва за 

финансирането на енергиен избор, който не е еднакъв за всички държави. 

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

Проектоизменение 502 
=== VERT/7630 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 05 01 01 — Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско 

съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“ (F4E) — разходи за 

подкрепа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

32 05 01 01 
1.1.12 

52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 

Обосновка: 
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През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 612 
=== I-D//7775 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 05 01 01 — Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско 

съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“ (F4E) — разходи за 

подкрепа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 05 01 01 
1.1.12 

52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -25 000 000 -25 000 000 27 781 500 27 781 500 

Резерви         

Общо  52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -25 000 000 -25 000 000 27 781 500 27 781 500 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 962 
=== GUE//8015 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 05 01 02 — Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско 

съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“ (F4E) 

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 05 01 02 
1.1.12 

305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско съвместно предприятие 

за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“ (F4E) 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Европейското съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия предвижда 

принос от страна на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) в съвместното изпълнение 

на международния проект ITER. Проектът „ITER“ — мащабно експериментално съоръжение, което 
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ще докаже научната и техническата осъществимост на получаването на енергия от термоядрен 

синтез, ще бъде последван от изграждането на демонстрационна електроцентрала, основана на 

термоядрения синтез (DEMO).  

Това съвместно предприятие има следните задачи: 

– да предостави приноса от Евратом на Международната организация за енергия на базата на ядрен 

синтез ITER,  

– да осигури приноса на Евратом в дейностите с по-широк обхват, провеждани съвместно с 

Япония, за бързо получаване на енергия чрез ядрен синтез, 

– да изготви и координира програма от дейности в процеса на подготовка за изграждането на 

демонстрационен реактор за ядрен синтез и свързаните с него съоръжения.  

Обосновка: 

Паричните средства следва да се използват за енергия от възобновяеми източници. 

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

Проектоизменение 502 
=== VERT/7630 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 05 01 02 — Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско 

съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“ (F4E) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 05 01 02 
1.1.12 

305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 613 
=== I-D//7776 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 05 01 02 — Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско 

съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“ (F4E) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 



 

 31 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 05 01 02 
1.1.12 

305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -150 609 356 -150 300 000 155 000 000 236 000 000 

Резерви         

Общо  305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -150 609 356 -150 300 000 155 000 000 236 000 000 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 4 
=== JURI/6403 === 

Внесено от Комисия по правни въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 03 77 09 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

33 03 77 09 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Резерви         

Общо      700 000 700 000 700 000 700 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Проучване относно корпоративната надлежна проверка и отговорност във 

веригите на подизпълнение 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В различни доклади Европейският парламент е отправял призиви към Европейската комисия 

да разработи законодателни предложения относно корпоративната надлежна проверка. Днес 

единствените задължителни мерки в тази област са задълженията за оповестяване на 

нефинансова информация (ограничени до разкриване на информация), задълженията, наложени 

на малък брой дружества в някои сектори (диаманти, дървен материал, минерали) и 

дружества (вносители, основни подизпълнители). 

Различни правомощия, определени в Договорите на ЕС, дават на Комисията правото да урежда 

тези въпроси: търговската политика (член 207 от ДФЕС), политиката в областта на 

околната среда (член 192 от ДФЕС), хармонизирането на дружественото право (член 50, 

параграф 2), буква ж) от ДФЕС) и необходимостта да се гарантира доброто функциониране на 

вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС). 

При упражняването на своите правомощия ЕС има задължението да насърчава зачитането на 

основните права, включително правата на работниците, и устойчивото развитие. Освен това 

въвеждането на различни национални законодателства относно отговорното корпоративно 

поведение и надлежната проверка може да засегне функционирането на вътрешния пазар и да 

създаде трудности за дружествата, работещи в различни национални режими. 

Като се имат предвид интересите на гражданите на ЕС, дружествата, вътрешния пазар на 

ЕС и целите на ЕС за насърчаване на правата на работниците и правата на човека, околната 

среда и гарантирането на правилното прилагане на съществуващите разпоредби, е важно 

корпоративната социална отговорност да бъде хармонизирана на равнище ЕС, да бъде 

заложена в правото на ЕС в обвързваща форма и да се прилага за всички дружества, които 

имат седалище в държава — членка на ЕС. Един пилотен проект по този въпрос би могъл да 
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проучи осъществимостта на подобна инициатива в ЕС с цел подобряване на проследимостта и 

зачитането на основните права и околната среда, както и начините да се позволи на ЕС и 

държавите членки да прилагат по-добре корпоративната социална отговорност и да се 

справят със злоупотребите, извършвани във веригите на доставка и подизпълнение. 

По-конкретно, може да се стартира проучване на следната база: 

а) Перспективите и очакванията на потребителите 

б) Прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека 

в) Натрупването на национални законодателни актове и потенциалните несъответствия на 

вътрешния пазар, нелоялната конкуренция и пречките пред търговията 

г) Последиците за трудовото право и правата на работниците, като например отговорността 

за нарушения на разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд, участието на 

работниците и правилното изплащане на заплатите и другите възнаграждения. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Потребителите в ЕС искат да купуват със съзнанието, че го правят отговорно. Проследимостта на 

произхода на продуктите и ресурсите е основен начин, по който ЕС може да изпълни обещанията си 

за съгласуваност на политиките и за подобряване на устойчивото развитие. Гражданите на ЕС вярват, 

че договорите за обществени поръчки и друго публично финансиране отиват при отговорни и честни 

дружества. Въпреки опасенията на гражданите, не съществува приложимо законодателство на ЕС по 

този въпрос. Трябва да разширим, хармонизираме и развием законодателството на равнище ЕС 

относно корпоративната надлежна проверка. Това проучване би могло да послужи като основа за 

бъдещото законодателство на ЕС. 

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

Проектоизменение 1060 
=== GUE//8219 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 03 77 09 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

33 03 77 09 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Резерви         

Общо      400 000 200 000 400 000 200 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Фонд на Съюза за подкрепа на съдебни спорове във връзка с 

криминализирането на хуманитарни действия в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 
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Тези бюджетни кредити ще бъдат използвани за създаването на фонд на Съюза за правна 

помощ за физически лица и организации на гражданското общество, чиито хуманитарни 

действия с цел оказване на помощ на бедстващи мигранти, независимо дали по море или по 

суша, са били криминализирани в ЕС. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

През последната година се увеличи броят на случаите на повдигане на обвинения срещу отделни 

лица, които предоставят хуманитарна помощ на бедстващи хора в морето или на сушата. Срещу 

неправителствените организации, които осъществяват операции по търсене и спасяване и които бяха 

сред окончателните кандидати за наградата „Сахаров“, бяха повдигнати обвинения както срещу 

отделни лица, така и срещу самите организации, а техните кораби бяха конфискувани. Физически 

лица и организации на гражданското общество, които оказват помощ на сушата, са изправени пред 

същата ситуация. 

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

Проектоизменение 848 
=== S&D//7338 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 33 03 77 10 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

33 03 77 10 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Резерви         

Общо      700 000 700 000 700 000 700 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Проучване относно корпоративната надлежна проверка и отговорност във 

веригите на подизпълнение 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

В различни доклади Европейският парламент е отправял призиви към Европейската комисия 

да разработи законодателни  

предложения относно корпоративната надлежна проверка. Днес единствените задължителни 

мерки в тази област са задълженията за оповестяване на нефинансова информация 

(ограничени до разкриване на информация), задълженията, наложени на малък брой дружества 

в някои сектори 

(диаманти, дървен материал, минерали) и дружества (вносители, основни подизпълнители). 
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Различни правомощия, определени в Договорите на ЕС, дават на Комисията правото да урежда 

тези въпроси: търговската 

политика (член 207 от ДФЕС), политиката в областта на околната среда (член 192 от ДФЕС), 

хармонизирането на дружественото право (член  

50, параграф 2), буква ж) от ДФЕС) и необходимостта да се гарантира доброто функциониране 

на вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС). 

ЕС има задължението да насърчава зачитането на основните права, включително правата на 

работниците, и устойчивото  

развитие, когато упражнява своите правомощия. Освен това въвеждането на различни 

национални законодателства 

относно отговорното корпоративно поведение и надлежната проверка може да засегне 

функционирането на вътрешния пазар и да създаде 

трудности за дружествата, които извършват дейност в различни национални режими. 

Като се имат предвид интересите на гражданите, дружествата, вътрешния пазар на ЕС и 

целите на ЕС за 

насърчаване на правата на работниците и служителите и на правата на човека, околната 

среда и за да се гарантира, че съществуващите разпоредби могат да бъдат правилно  

приложени, е важно корпоративната социална отговорност да бъде хармонизирана на 

равнището на ЕС и да е заложена в правото на ЕС 

в задължителна форма, както и да се прилага за всички дружества с офис в държава – членка 

на ЕС. Един пилотен проект в тази 

връзка би могъл да разгледа осъществимостта на подобна инициатива в ЕС, за да се подобри 

проследимостта и зачитането на 

основните права и опазването на околната среда, и как да се даде възможност на ЕС и на 

държавите членки да прилагат по-добре 

корпоративната социална отговорност и да се справят със злоупотребите, извършвани във 

веригите на доставка и на подизпълнение. 

По-конкретно, може да се стартира проучване на следната база: 

а) перспективите и очакванията на потребителите; 

б) прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; 

в) натрупването на национални законодателни актове и потенциалните несъответствия на 

вътрешния пазар, нелоялната конкуренция  

и пречките пред търговията; 

г) последиците за трудовото право и правата на работниците, като например отговорността 

за нарушения на разпоредбите за здравословни  

и безопасни условия на труд, участието на работниците и правилното изплащане на 

заплатите и другите възнаграждения. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
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на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Потребителите в ЕС искат да купуват със съзнанието, че го правят отговорно. Проследимостта на 

произхода на продуктите и ресурсите е основен начин, по който ЕС може да изпълни обещанията си 

за съгласуваност на политиките и за подобряване на устойчивото развитие. Гражданите на ЕС вярват, 

че договорите за обществени поръчки и друго публично финансиране отиват при отговорни и честни 

дружества. Въпреки опасенията на гражданите, не съществува приложимо законодателство на ЕС по 

този въпрос. Трябва да разширим, хармонизираме и развием законодателството на равнище ЕС 

относно корпоративната надлежна проверка. Това проучване би могло да послужи като основа за 

бъдещото законодателство на ЕС. 

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

Проектоизменение 996 
=== GUE//8121 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 60 — Европейски социален фонд — По-слабо развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 60 
1.2.11 

7 961 315 166 6 800 000 000 7 961 315 166 6 800 000 000 2 038 684 834 1 700 000 000 10 000 000 000 8 500 000 000 

Резерви         

Общо  7 961 315 166 6 800 000 000 7 961 315 166 6 800 000 000 2 038 684 834 1 700 000 000 10 000 000 000 8 500 000 000 

Обосновка: 

Това увеличение на бюджетните кредити на Европейския социален фонд за по-слабо развитите 

региони има за цел да противодейства на задълбочаващите се различия между най-слабо развитите и 

най-силно развитите региони, по-специално в областта на заетостта, образованието и 

здравеопазването. 

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

Проектоизменение 709 
=== R-E//7444 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 62 — Европейски социален фонд — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 62 
1.2.13 

3 844 787 853 3 500 000 000 3 844 787 853 3 500 000 000 10 000 000 10 000 000 3 854 787 853 3 510 000 000 

Резерви         

Общо  3 844 787 853 3 500 000 000 3 844 787 853 3 500 000 000 10 000 000 10 000 000 3 854 787 853 3 510 000 000 

Обосновка: 

От решаващо значение е да се осигури подходящо финансиране за разделите на Европейския 
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социален фонд, които подкрепят политиките за хората с увреждания. 

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

Проектоизменение 262 
=== EMPL/5653 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 02 63 01 — Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 63 01 
1.2.31 

12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000 

Резерви         

Общо  12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000 

Обосновка: 

Към юли 2019 година, процентът на усвояване на Европейския социален фонд се равняваше на само 

27%. 

Сложността на процедурите за управление на проекти, от изготвянето на заявленията до процесите за 

финансово управление и наблюдение на въздействието, за които често липсват квалификации, 

представлява едно от големите ограничения за по-широкото използване на така наречените 

структурни фондове, включително ЕСФ. 

Поради това е от съществено значение през последната година от МФР 2014 –– 2020 г. да бъде 

подсилено финансирането за техническа подкрепа на ЕСФ. 

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

Проектоизменение 263 
=== EMPL/5654 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 02 63 02 — Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ, управлявана 

от Комисията по искане на държава членка 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 63 02 
1.2.31 

p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000  475 000 p.m. 2 375 000 

Резерви         

Общо  p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000  475 000 p.m. 2 375 000 

Обосновка: 

Към юли 2019 година, процентът на усвояване на Европейския социален фонд се равняваше на само 

27%. 

Сложността на процедурите за управление на проекти, от изготвянето на заявленията до процесите за 

финансово управление и наблюдение на въздействието, за които често липсват квалификации, 

представлява едно от големите ограничения за по-широкото използване на така наречените 

структурни фондове, включително ЕСФ. 
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Поради това е от съществено значение през последната година от МФР 2014 –– 2020 г. да бъде 

подсилено финансирането за техническа подкрепа на ЕСФ. 

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

Проектоизменение 989 
=== GUE//8105 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 2 000 000 000 1 435 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Резерви         

Общо  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 2 000 000 000 1 435 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит следва да се използва, наред .......... участници, така и от неправителствените 

организации. 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен да допринесе за постигането на пълна и продуктивна 

заетост и достоен труд за всички – 8-та цел за устойчиво развитие на Организацията на 

обединените нации, като по този начин се стимулира създаването на стабилни и достойни 

работни места, придружени от съответни права, за всички, като се допринася за увеличаване 

на дела на младите хора, които работят или участват в образование или обучение, и като се 

избягва масовото предлагане от страна на публичните и частните работодатели на стажове 

или несигурна заетост. 

Обосновка: 

Според проучването на Международната организация на труда (МОТ) „Eurozone job crisis: trends and 

policy responses“ (Криза на заетостта в еврозоната: тенденции и отговор на политиките) за справяне с 

равнището на младежката безработица през периода 2014 – 2020 г. са необходими 21 милиарда евро. 

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

Проектоизменение 280 
=== EMPL/5695 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

EMPL/5695 = Компромисно изменение 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Резерви         
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Обосновка: 

Младежката безработица продължава да бъде неприемливо висока в някои държави членки. 

Европейската сметна палата ясно заяви, че Инициативата за младежка заетост трябва да бъде по-

добре финансово обезпечена, а не да се намаляват предоставяните ѝ средства. 

Както беше заявено и от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, борбата с младежката 

безработица продължава да бъде приоритет. Ето защо следва да се предостави подходящо 

финансиране за Инициативата за младежка заетост. 

Компромисно изменение между EMPL/5656, EMPL/5655 

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

Проектоизменение 728 
=== S&D//7211 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Резерви         

Общо  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Обосновка: 

Младежката безработица продължава да бъде неприемливо висока в някои държави членки. Както 

беше заявено и от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, борбата с младежката 

безработица продължава да бъде приоритет. Ето защо следва да се предостави подходящо 

финансиране за Инициативата за младежка заетост. 

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

Проектоизменение 908 
=== EPP//7038 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 151 666 666 350 000 000 716 666 666 

Резерви         

Общо  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 151 666 666 350 000 000 716 666 666 

Обосновка: 

Належащата потребност да се осигури плавно продължаване на тази програма и да се предприемат 
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ефективни действия в отговор на младежката безработица обосновават предложеното увеличение за 

2020 г. Изменението извежда финансовите средства, разпределени за Инициативата за младежка 

заетост, до равнището, отпуснато през 2019 г., което е минималната необходима сума, за да може 

програмата да постигне своите амбициозни цели. 

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

Проектоизменение 510 
=== VERT/7655 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 135 000 000 350 000 000 700 000 000 

Резерви         

Общо  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 135 000 000 350 000 000 700 000 000 

Обосновка: 

Младежката безработица продължава да съществува в целия ЕС, особено в някои региони и държави 

– членки на Съюза. Равнището на финансиране през 2019 г. беше абсолютният минимум, за да може 

ИМЗ да функционира и да има реално въздействие. Следователно бюджетът за ИМЗ за 2020 г. не 

следва да бъде намален, а поне да бъде стабилизиран. 

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

Проектоизменение 693 
=== R-E//7428 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Резерви         

Общо  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Обосновка: 

Измененията на Съвета са неоснователни и в разрез с необходимостта от водене на борба с 

младежката безработица. Последните статистически данни (2018 г.) на Евростат показват високи 

равнища на младежка безработица в Испания (34,3%), Гърция (39,9%), Португалия (20,03%), 

Румъния (16,2%). От първоначално разпределените средства за Инициативата за младежка заетост за 

2020 г. през 2019 г. изрично не беше предоставено предварително финансиране за бюджета за 2020 г. 

Следователно, определянето на бюджетните кредити за поети задължения на 116,7 милиона евро за 

2020 г. е в съответствие с бюджетния план. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 285 
=== REGI/6251 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Резерви         

Общо  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 990 
=== GUE//8106 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 65 — Европейски доброволчески корпус „Солидарност“ — вноска от Европейския 

социален фонд 

наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 65 
1.2.31 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Статия 04 02 65Европейски доброволчески корпус „Солидарност“ — вноска от Европейския 

социален фонд 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Бюджетният ред се заличава.Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовия 

принос, осигурен от ЕСФ на Европейски доброволчески корпус „Солидарност“ в съответствие с 

неговите общи и конкретни цели. 

Обосновка: 

Европейският социален фонд следва да бъде насочен към инициативи, действия и програми, които 

допринасят за създаването на достойна и приемлива заетост. Европейският корпус за солидарност не 

постига тази цел. 

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

Проектоизменение 291 
=== REGI/6257 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 10 02 77 04 — Пилотен проект — Интегрирани техники за сеизмично укрепване и 

енергийна ефективност на съществуващи сгради 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 02 77 04 
1.2.PPPA 

p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Обосновка: 

Рехабилитацията на съществуващите сгради е основна цел за държавите – членки на ЕС. 

За тази цел следва да се разработи план за действие за обновяване и модернизиране на 

съществуващия сграден фонд. 

При все това определянето на устойчиви техники за рехабилитация, които са в състояние да намалят 

сеизмичната уязвимост и да повишат енергийната ефективност, съвсем не е лесно. Изискват се 

допълнителни и актуализирани изследвания и резултати. 

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

Проектоизменение 837 
=== S&D//7327 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 10 02 77 06 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

10 02 77 06 
1.2.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на 

съществуващи сгради 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения, останали за 

изпълнение от предходни години по линия на пилотния проект. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 
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Рехабилитацията на съществуващите сгради е основна цел за държавите – членки на ЕС. За тази цел 

следва да се разработи план за действие за обновяване и модернизиране на съществуващия сграден 

фонд. При все това определянето на устойчиви техники за рехабилитация, които са в състояние да 

намалят сеизмичната уязвимост и да повишат енергийната ефективност, съвсем не е лесно. Изискват 

се допълнителни и актуализирани изследвания и резултати. 

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

Проектоизменение 559 
=== I-D//7722 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 01 04 04 — Разходи за подкрепа за Програмата за подкрепа на структурните реформи  

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 01 04 04 
1.2.31 

1 930 000 1 930 000 1 930 000 1 930 000 -1 930 000 -1 930 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  1 930 000 1 930 000 1 930 000 1 930 000 -1 930 000 -1 930 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на необходимите за управлението на Програмата 

за подкрепа на структурните реформи и постигането на целите ѝ разходи за подготовка, наблюдение, 

контрол, одит и оценка; по-специално проучвания, срещи на експерти, информационни и 

комуникационни дейности, включително институционална комуникация относно политическите 

приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на въпросния регламент, разходи, 

свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, заедно с всички други 

разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията при управлението на 

Програмата. Той може да покрива и разходите за други дейности за подпомагане, като например 

контрол на качеството и мониторинг на проекти на място. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на 

Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Не можем да подкрепим инициативи, които налагат структурни реформи на суверенни държави. 

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

Проектоизменение 1001 
=== GUE//8126 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 03 60 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — По-слабо развити региони 

— Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 60 
1.2.11 

20 801 122 934 18 613 726 293 20 801 122 934 18 613 726 293 19 198 877 066 21 386 273 707 40 000 000 000 40 000 000 000 

Резерви         

Общо  20 801 122 934 18 613 726 293 20 801 122 934 18 613 726 293 19 198 877 066 21 386 273 707 40 000 000 000 40 000 000 000 

Обосновка: 

Противно на целта на ЕС за социално и териториално сближаване, различията между най-бедните и 

най-богатите региони в Европа се задълбочиха през последните години, особено поради широко 

разпространените политики на строги икономии. За да се противодейства на тази тенденция, е 

необходимо значително увеличение на финансовите средства за политиката на сближаване, особено в 

най-слабо развитите региони на Европа. 

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

Проектоизменение 1002 
=== GUE//8127 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 03 63 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Допълнителни средства за 

най-отдалечените и слабо населените региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 63 
1.2.14 

235 627 457 201 595 787 235 627 457 201 595 787 64 372 543 48 404 213 300 000 000 250 000 000 

Резерви         

Общо  235 627 457 201 595 787 235 627 457 201 595 787 64 372 543 48 404 213 300 000 000 250 000 000 

Обосновка: 

Специално разпределените за най-отдалечените региони средства в рамките на политиката на 

сближаване за периода 2014 – 2020 г. произтичат пряко от специфичната разпоредба на член 349 от 

ДФЕС относно достъпа на най-отдалечените региони до структурните фондове. Като се има предвид 

структурното социално и икономическо положение на най-отдалечените региони, признато в член 

349 от ДФЕС (отдалеченост, островен характер, икономическа зависимост...), разпределените 

средства трябва да бъдат увеличени значително. 

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

Проектоизменение 816 
=== S&D//7306 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 26 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 
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Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Насърчаване на градски партньорства в световен мащаб за изпълнение на 

Новата програма за градовете (NUA) на Организацията на обединените нации, с особен акцент 

върху сътрудничеството по въпроси и политики, свързани с кръговата икономика, както и по 

въпросите за качеството на въздуха, енергийния преход и интеграцията на мигрантите и 

бежанците 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Политиката на ЕС за градско развитие и международното сътрудничество в областта на 

политиката за градовете се насочват към теми като интелигентните градове, управлението 

на отпадъците и адаптирането към изменението на климата. Съществуват доказателства, 

че някои други теми биват разглеждани много по-малко. Това подготвителното действие е 

предназначено да тества международния опит и да разбере добрите практики по отношение 

на 4 свързани с устойчивото градско развитие теми, които са относително пренебрегвани, но 

са от решаващо значение за качеството на живот в градовете във и извън ЕС. Това са теми, по 

които някои градове по света, включително в не толкова проспериращи страни, имат богат 

опит, който да предложат на градовете в ЕС. Пример за това е кръговата икономика, област 

от фундаментално значение, при която градовете в ЕС имат много да се поучат от някои 

градове извън ЕС. Янез Поточник, бивш член на Европейската комисия и сега съпредседател на 

Международната комисия за ресурсите към Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП), 

заявява, че „преходът към кръгова икономика е не само необходим, но и неизбежен“. Ето защо 

това е една от 4-те ключови области, в които трябва да се изпробват нови практики от 

международния опит, които на свой ред могат да служат като демонстрация за бъдещи 

програми на ЕС за градско развитие в рамките на политиката на сближаване. За да се 

гарантира успехът на това сътрудничество, е важно то да включва заинтересованите страни 

във и извън ЕС, по-специално научноизследователската общност и частния сектор. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

При приемането на Новата програма за градовете на ООН в Кито през октомври 2016 г. ЕС пое 

доброволен ангажимент да реализира Новата програма за градовете чрез Програмата на ЕС за 

градовете и да насърчи сътрудничеството между градовете в областта на устойчивото градско 

развитие. Опитът от действията на ЕС до момента показва, че някои ключови теми в програмите за 

градско развитие са пренебрегнати. Чрез този пилотен проект ще бъдат тествани 4 такива теми за 

подобряване на политиката за градовете на държавите във и извън ЕС и за осигуряване на 

информация за бъдещо сътрудничество между градовете. 

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

Проектоизменение 1004 
=== GUE//8131 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 26 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — BEST „Култура“: програма в подкрепа на културното разнообразие в 

отвъдморските региони на ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии са източник на неизмеримо 

културно богатство за ЕС. Това се доказва най-вече от факта, че ЮНЕСКО класифицира две 

древни културни практики от тези региони, а именно музикалните жанрове „малоя“ от 

Реюнион и „гуока“ от Гваделупа, като част от световното нематериално културно 

наследство. 

Специфичният подход на ЕС към най-отдалечените региони и отвъдморските страни и 

територии следва също да бъде основа за създаването на инициатива за опазване на 

идентичността и културното многообразие на тези региони, което ще е от полза преди всичко 

за европейското коренно население, като индианските общности в Гвиана. 

По подобие на програмата BEST за насърчаване и подпомагане на биологичното разнообразие и 

екосистемните услуги, чрез пилотния проект BEST „Kултура“ ще бъде създаден специален 

механизъм за най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии за опазване и 

поощряване на местната и коренната култура и за разпространение на местните знания и 

популярните изкуства и практики, които изпълняват ролята на обединяващ фактор за 

общностите от отвъдморските региони. В рамките на проекта ще бъде създаден механизъм за 

финансиране, специално предназначен за съхраняване, подкрепа и насърчаване на местното 

културно богатство на най-отдалечените региони и на отвъдморските страни и територии, 

както и за подпомагане на съответните територии и народи и за обезпечаване на културен 

обмен между тях и в рамките на Европейския съюз. 

Пилотният проект ще отдели внимание на всички живи традиции и изразни средства, 

наследени от предците и предавани на наследниците, като устни традиции, сценични 

изкуства, социални практики, ритуали и празнични събития, знания и практики, свързани с 

природата и Вселената, както и знания и ноу-хау, необходими за традиционните занаяти. 

Пилотният проект ще обхване целия географски район на европейските най-отдалечени 

региони и отвъдморски страни и територии, включително Гренландия. Всички лица или 

организации, намиращи се в този географски район, ще имат право да участват в пилотния 

проект, при условие че основната цел на техните действия е защитата на и подкрепата за 

традиционната култура на най-отдалечените региони и на отвъдморските страни и 

територии. 

Други европейски програми, като „Творческа Европа“, биха могли да допълнят целта на 

пилотния проект за опазване на традиционната култура и да бъдат използвани например за 

разпространението на културни знания и практики в целия ЕС чрез европейските 

комуникационни мрежи и медии. 

Чрез повишаване на популярността на идентичността и историята на отвъдморските 

региони, които също така са свързани с тези на континентална Европа, пилотният проект ще 
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спомогне за продължаване на процеса на опознаване на европейските отвъдморски региони. 

Следователно популяризирането на местните култури на най-отдалечените територии на 

континентална Европа ще бъде пълноценно отражение на мотото на ЕС „Единство в 

многообразието“ и ще допринесе за борбата с някои предразсъдъци. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Пилотният проект цели опазването на и подкрепата за местната и коренната култура, 

разпространението на местните знания и популярните изкуства и практики, които играят ролята на 

обединяващ фактор за отвъдморските общности, както и създаването на механизъм за финансиране, 

специално предназначен за съхранение, подкрепа и поощряване на коренното културно богатство на 

най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии, както и за подкрепа на съответните 

територии и народи и за осъществяване на културен обмен между тях и в рамките на Европейския 

съюз. 

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

Проектоизменение 292 
=== REGI/6258 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 26 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви         

Общо      500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Изграждане на капацитет за устойчивост на изменението на климата в 

рамките на политиката на сближаване 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Политиката на сближаване се очаква да допринесе повече от всякога за опазването на климата 

и затова Комисията предложи за следващия период на финансиране, започващ през 2021 г., 

разпоредби за гарантиране устойчивостта на инфраструктурните проекти спрямо 

изменението на климата. Въпреки че оценката на въздействието на климата вече е била 

разглеждана в миналото за оценяване на големи проекти, интегрирането на устойчивостта на 

изменението на климата изисква рационализиран и целенасочен подход, както и специфични 

експертни познания и капацитет за прилагане на политиката на сближаване от страна на 

тези участници, по-специално управляващите органи и комитетите за мониторинг 

(включващи всички участващи партньори). С цел да се избегне формалното разглеждане на 

устойчивостта на изменението на климата, тя следва вместо това да се постави в контекста 

на дългосрочните структурни промени и прехода на нашите икономики. Поради това е 
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необходимо да се изградят капацитет и знания сред съответните участници, така че 

устойчивостта на изменението на климата да се прилага по ефективен начин от самото 

начало на предстоящия период на финансиране. 

Пилотният проект има за цел изграждане на капацитет сред управляващите органи и 

комитетите за мониторинг в областта на устойчивостта на изменението на климата. Той 

също така повишава осведомеността относно необходимостта от вземане на решения за 

съобразено с изменението на климата планиране и инвестиционни решения и допринася за 

включването на финансирането на политиката на сближаване в дългосрочните сценарии за 

декарбонизация и изпълнението на националните планове в областта на енергетиката и 

климата. В дългосрочен план проектът би могъл да бъде доразвит в инструмент, който 

съчетава потребностите от финансиране за адаптиране към изменението на климата с 

евентуални средства от източници от ЕС. Пилотният проект може също така да се използва 

за популяризиране, за да се покаже приносът на политиката на сближаване за опазването на 

климата. 

Предлагат се следните дейности: 

– създаване на резерв от съответни участници от управителните органи и комитетите за 

мониторинг, които вече имат опит в прилагането на инструменти за устойчивост на 

изменението на климата или ще се занимават с устойчивостта на изменението на климата в 

близко бъдеще, както и от органите по въпросите на енергетиката и опазването на климата 

(„участници“). Следва да се използват съществуващите инструменти и мрежи на 

разположение на Европейската комисия за провеждане на обучения, насочени към 

националните и регионалните органи, отговарящи за управлението на структурните фондове 

и Кохезионния фонд; 

– организиране на поредица от събития за участниците (напр. чрез семинари), евентуално в 

сътрудничество с подходящи експерти от академичните и консултантските среди, с цел 

тестване на механизъм за устойчивост на изменението на климата (напр. предложен от 

Европейската комисия), натрупване на опит и извличане на поуки във връзка с неговата 

приложимост, ефективност и възможни области за подобрение; 

– извличане на дивиденти от този процес, разпространение на резултатите от него, 

включително предложение за механизми за увеличаване на капацитета на всички съответни 

участници в изпълнението на инфраструктурни проекти в рамките на политиката на 

сближаване; 

– препоръки за политики, чиято цел е да се гарантира, че устойчивостта на изменението на 

климата ще бъде ефективен инструмент в изпълнението на политиката на сближаване (напр. 

разработване на инструмент за онлайн обучение за устойчивост на изменението на климата). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Борбата с изменението на климата е сред най-важните приоритети на ЕС и изисква действия на 

всички фронтове. Освен задълженията, които произтичат от законодателството, е необходимо 

опазването на климата да бъде установено като хоризонтален принцип, който да бъде отчитан във 

всеки момент на вземане на решения в Съюза и да бъде подкрепен от механизъм за устойчивост на 

изменението на климата. За ефективното му прилагане е необходимо да се изгради капацитет сред 
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съответните участници. 

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

Проектоизменение 293 
=== REGI/6259 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 27 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 27 
1.2.PPPA 

    2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Насърчаване на градски партньорства в световен мащаб за изпълнение на 

Новата програма за градовете (NUA) на Организацията на обединените нации, с особен акцент 

върху сътрудничеството по въпроси и политики, свързани с кръговата икономика, както и по 

въпросите за качеството на въздуха, енергийния преход и интеграцията на мигрантите и 

бежанците 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Политиката на ЕС за градско развитие и международното сътрудничество в областта на 

политиката за градовете се насочват към теми като интелигентните градове, управлението 

на отпадъците и адаптирането към изменението на климата. Съществуват доказателства, 

че някои други теми биват разглеждани много по-малко. Това подготвителното действие е 

предназначено да тества международния опит и да разбере добрите практики по отношение 

на 4 свързани с устойчивото градско развитие теми, които са относително пренебрегвани, но 

са от решаващо значение за качеството на живот в градовете във и извън ЕС. Това са теми, по 

които някои градове по света, включително в не толкова проспериращи страни, имат богат 

опит, който да предложат на градовете в ЕС. Пример за това е кръговата икономика, област 

от фундаментално значение, при която градовете в ЕС имат много да се поучат от някои 

градове извън ЕС. Янез Поточник, бивш член на Европейската комисия и сега съпредседател на 

Международната комисия за ресурсите към Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП), 

заявява, че „преходът към кръгова икономика е не само необходим, но и неизбежен“. Ето защо 

това е една от 4-те ключови области, в които трябва да се изпробват нови практики от 

международния опит, които на свой ред могат да служат като демонстрация за бъдещи 

програми на ЕС за градско развитие в рамките на политиката на сближаване. За да се 

гарантира успехът на това сътрудничество, е важно то да включва заинтересованите страни 

във и извън ЕС, по-специално научноизследователската общност и частния сектор. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 
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При приемането на Новата програма за градовете на ООН в Кито през октомври 2016 г. ЕС пое 

доброволен ангажимент да реализира Новата програма за градовете чрез Програмата на ЕС за 

градовете и да насърчи сътрудничеството между градовете в областта на устойчивото градско 

развитие. Опитът от действията на ЕС до момента показва, че някои ключови теми в програмите за 

градско развитие са пренебрегнати. Чрез този пилотен проект ще бъдат тествани 4 такива теми за 

подобряване на политиката за градовете на държавите във и извън ЕС и за осигуряване на 

информация за бъдещо сътрудничество между градовете. 

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

Проектоизменение 294 
=== REGI/6260 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 28 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 28 
1.2.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Сътрудничество между ЕС и Латинска Америка в областта на 

териториалното развитие и иновациите на регионално равнище 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Това действие ще насърчи сътрудничеството с държавите и регионалните организации от 

Латинска Америка и Карибския басейн в областта на иновациите на регионално равнище и на 

стратегиите за трансгранично развитие. 

То надгражда опита на политиката на сближаване на ЕС и предишни инициативи за 

интелигентна специализация и трансгранично сътрудничество. След договореното писмо за 

намерения е време да се положи начало на програма за сътрудничество. Основната цел на това 

действие е да се обучат националните, регионалните и местните участници; да се насърчи 

диалогът между ЕС и Латиноамериканските държави и региони; и да се благоприятства 

обменът между бизнеса, научните изследвания и общностите на гражданското общество. 

Това ще спомогне за развитие на организационен и административен капацитет в страните 

партньори с цел насърчаване на икономически промени и диверсификация в по-слабо развитите 

и граничните райони. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Това действие допринася за укрепване на връзките и сътрудничеството между партньорите от ЕС и 

Латинска Америка и насърчава балансираното териториално развитие и социално-икономическото 
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сближаване, интелигентната специализация и иновациите на регионално равнище, както и 

укрепването на процесите на регионална интеграция. То ще допринесе за изпълнението на новата 

стратегия ЕС – Латинска Америка. 

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

Проектоизменение 832 
=== S&D//7322 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 28 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 28 
1.2.PPPA 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Интелигентно местно администриране чрез използване на 

„интернет на предметите“, изкуствен интелект, виртуална реалност и инструменти за 

машинно самообучение с цел доближаване до гражданите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Центърът за иновации и гражданско въображение е инструмент за социални иновации, 

комуникация, научни изследвания и популяризиране, както и място за обсъждане и 

информиране на гражданите, обществеността и експертите в различни области. Освен това 

Центърът се стреми да се превърне в постоянна лаборатория, в която да се разработват и 

тестват различни форми на сътрудничество между участниците в градовете, за да се 

подкрепят приобщаващите практики и да се насърчават обсъжданията по проекти за 

иновации в градовете. Центърът управлява процесите на анализ и разработва пилотни 

проекти за общността и има за цел да разрешава неотложните проблеми на града и да планира 

бъдещи проекти, да набелязва допълнителни функции във връзка с настоящата динамика на 

града. Една от особеностите на Центъра за иновации и гражданско въображение е, че използва 

в организацията отворените срещи и методиките за иновации, препоръчани от Европейската 

комисия, като използва концепцията за четворна спирала (разглежда темите за анализ с 

участието на експерти от областта на публичната администрация, представители на 

академичните среди, бизнеса и НПО) или дори петорна спирала, като присъединява и включва в 

четворната спирала и граждани – преки бенефициери на мерки, насочени към повишаване на 

качеството на живот в града. Центърът координира и ръководи сложни мрежи на основано на 

участието управление. 

Силните страни на този пилотен проект са поставянето на акцент върху проактивността на 

гражданите спрямо местните органи на управление и подчертаването на значението на 

тяхното участие в процеса на вземане на решения. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 
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правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Технологията е предназначена да улеснява достъпа на гражданите до публичната администрация. 

Поради това следва да се приеме политика, насочена към финансиране на решения за иновации на 

местно равнище, които да бъдат предоставени в служба на общините. Финансирането следва да 

помогне на градовете да проектират продукти, адаптирани към местните потребности, като се 

използват цифровите решения, които са на разположение на пазара, като „интернет на предметите“, 

изкуствен интелект, виртуална реалност и машинно самообучение. Резултатът ще покаже конкретно 

как машините са в услуга на гражданите и също така ще създаде местни обществени услуги, които са 

достъпни 24 часа в денонощието. 

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

Проектоизменение 295 
=== REGI/6261 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 29 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 29 
1.2.PPPA 

    1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Резерви         

Общо      1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Продължение на Адриатическо-Йонийската мрежа от 

университети, региони, търговски камари и градове (AI-NURECC)  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Предложеният проект продължава като подготвително действие след успеха на пилотния 

проект със заглавие: Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): 

генериране и подготовка на инициативи и проекти с действителна добавена стойност за 

региона като цяло. 

Адриатическо-Йонийската мрежа от университети, региони, търговски камари и градове 

(инициативата AI-NURECC) предложи инициатива с участието на основните заинтересовани 

страни от региона на Адриатическо и Йонийско море, които се присъединиха към усилията за 

изпълнение на Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR), за 

подсилване на основните цели и възможности на EUSAIR на регионално и местно равнище и за 

насърчаване на доброто изпълнение на плана за действие. 

Инициативата AI-NURECC се координира от Конференцията на периферните морски региони 

(CPMR) с подкрепата на четири партньора от района: Адриатическо-Йонийския еврорегион 

(AIE), Форума на адриатическите и йонийските региони (FAIC), Форума на адриатическите и 

йонийските търговски камари и университетската мрежа „UniAdrion“. 

Настоящата инициатива AI-NURECC е с продължителност 18 месеца (завършва през есента 

на 2018 г.), а обратната информация от заинтересованите страни и участниците показва 

необходимостта от втора, разширена инициатива. 
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Продължителността на втората инициатива AI-NURECC може да бъде 36 месеца (от 

октомври 2019 г. до октомври 2022 г.). 

Продължението на инициативата AI-NURECC ще има за цел: 

засилване на отговорността на регионалните и местните органи по отношение на основните 

цели и възможности на EUSAIR, насърчаване на ефективен приобщаващ подход от долу нагоре; 

насърчаване на развитието на устойчив туризъм с акцент върху осемте приоритетни 

действия за TSG 4 съгласно доклада за националните туристически стратегии в рамките на 

EUSAIR – общи приоритети и действия във връзка със стълб ІV от плана за действие на 

EUSAIR „Устойчив туризъм“, подкрепа за изпълнението на действията в сътрудничество с 

членовете на TSG 4; 

насърчаване на изграждането на мрежи с множество участници и на сътрудничество между 

представители на частния и публичния сектор и гражданското общество с цел: 

– засилване на координацията между политиките на ЕС и националните, регионалните и 

местните политики за развитие на кръговата икономика; 

– работа по териториалните предизвикателства в конкретни райони на Адриатическо и 

Йонийско море (планини, острови и слабо населени райони), свързване на EUSAIR с новата 

териториална програма и подкрепа на регионално равнище във връзка със специфични 

териториални предизвикателства (съществуващи платформи, млади хора в области с 

териториални предизвикателства) за установяване на диалог; 

– повишаване на уменията и знанията на младите хора, студентите и държавните 

служители, включително на тези, които живеят в райони с териториални 

предизвикателства; 

– насърчаване на теми, свързани с няколко стълба на Стратегията на ЕС за региона на 

Адриатическо и Йонийско море: „Научни изследвания и иновации“, „Развитие на МСП“ и 

„Изграждане на капацитет“. Следователно, подкрепа за предприемачеството, 

транснационалните клъстери и дейностите на цифровите иновационни центрове в рамките 

на Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море, както и принос за 

разпространението и укрепването на съществуващите платформи за стратегии за 

интелигентна специализация (RIS3) и за работа по нови платформи, по целесъобразност. 

създаване на възможност за полезни взаимодействия с TSG в рамките на EUSAIR; 

насърчаване на полезни взаимодействия с други инициативи (WestMED, BLUEMED) и/или други 

макрорегионални стратегии (EUSDR, EUSBSR, EUSALP). 

Целевите групи за продължението на инициативата AI-NURECC ще бъдат: 

представители на регионалните и местните органи на управление; 

университети, институции за ПОО, студенти и сдружения на студенти; 

младежи и безработни младежи; 

регионални и/или местни агенции за развитие; 

търговски камари; 

малки и средни предприятия; 

творчески и културни индустрии; 

частни инвеститори; 

островни, селски и планински общности и мрежи. 

Действията, предприети от продължението на инициативата AI-NURECC, ще бъдат: 



 

 53 

организиране на семинари за обучение в областта на AI-NURECC, насочени към различни 

тематични области и междусекторни въпроси (устойчив туризъм, син растеж, развитие на 

МСП, научни изследвания и иновации и др.); 

разглеждане на въпроси, свързани със стратегиите за интелигентна специализация, 

иновациите и развитието на МСП в рамките на стратегията; 

създаване на фонд за стипендии AI-NURECC (6-месечни стажове с поети разходи в 

иновационно предприятие от Адриатическо-Йонийския регион ); 

разработване на специфични проучвания (напр. начини за справяне с предизвикателствата, 

които оказват влияние върху развитието на устойчивия круизен туризъм в Адриатическо и 

Йонийско море, западните морски пътища на коприната, показателите и събирането на данни 

за островите в рамките на EUSAIR и др.). 

Териториалният обхват за продължението на инициативата AI-NURECC ще бъде: 

макрорегионът на Адриатическо и Йонийско море; 

когато е възможно, дейностите следва да бъдат насочени и/или да се изпълняват в територии 

от региона, които са изправени пред специфични предизвикателства (например планини, 

острови и слабо населени райони). 

Като се имат предвид дейностите, които се стреми да осъществи продължението на 

инициативата AI-NURECC, също така ще бъдат ангажирани асоциирани партньори за 

изпълнението на конкретни действия, в допълнение към партньорите по инициативата AI-

NURECC. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Обратната информация от заинтересованите страни и участниците в действия по текущата 

инициатива AI-NURECC показва необходимостта от втора, разширена и по-приобщаваща 

инициатива. Като се имат предвид дейностите, които се стреми да осъществи продължението на 

инициативата AI-NURECC, също така ще бъдат ангажирани асоциирани партньори за изпълнението 

на конкретни допълнителни действия, освен партньорите по инициативата AI-NURECC. 

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

Проектоизменение 843 
=== S&D//7333 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 30 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 
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Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Сътрудничество между ЕС и Латинска Америка в областта на 

териториалното развитие и иновациите на регионално равнище 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Това действие ще насърчи сътрудничеството с държавите и регионалните организации от 

Латинска Америка и Карибския басейн в областта на иновациите на регионално равнище и на 

стратегиите за трансгранично развитие. 

То надгражда опита на политиката на сближаване на ЕС и предишни инициативи за 

интелигентна специализация и трансгранично сътрудничество. След договореното писмо за 

намерения е време да се положи начало на програма за сътрудничество. Основната цел на това 

действие е да се обучат националните, регионалните и местните участници; да се насърчи 

диалогът между ЕС и Латиноамериканските държави и региони; и да се благоприятства 

обменът между бизнеса, научните изследвания и общностите на гражданското общество. 

Това ще спомогне за развитие на организационен и административен капацитет в страните 

партньори с цел насърчаване на икономически промени и диверсификация в по-слабо развитите 

и граничните райони. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Това действие допринася за укрепване на връзките и сътрудничеството между партньорите от ЕС и 

Латинска Америка и насърчава балансираното териториално развитие и социално-икономическото 

сближаване, интелигентната специализация и иновациите на регионално равнище, както и 

укрепването на процесите на регионална интеграция. То ще допринесе за изпълнението на новата 

стратегия ЕС – Латинска Америка. 

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

Проектоизменение 296 
=== REGI/6262 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 30 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Интелигентно местно администриране чрез използване на 
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„интернет на предметите“, изкуствен интелект, виртуална реалност и инструменти за 

машинно самообучение с цел доближаване до гражданите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Центърът за иновации и гражданско въображение е инструмент за социални иновации, 

комуникация, научни изследвания и популяризиране, както и място за обсъждане и 

информиране на гражданите, обществеността и експертите в различни области. Освен това 

Центърът се стреми да се превърне в постоянна лаборатория, в която да се разработват и 

тестват различни форми на сътрудничество между участниците в градовете, за да се 

подкрепят приобщаващите практики и да се насърчават обсъжданията по проекти за 

иновации в градовете. Центърът управлява процесите на анализ и разработва пилотни 

проекти за общността и има за цел да разрешава неотложните проблеми на града и да планира 

бъдещи проекти, да набелязва допълнителни функции във връзка с настоящата динамика на 

града. Една от особеностите на Центъра за иновации и гражданско въображение е че използва 

в организацията отворените срещи и методиките за иновации, препоръчани от Европейската 

комисия, като използва концепцията за четворна спирала (разглежда темите за анализ с 

участието на експерти от областта на публичната администрация, представители на 

академичните среди, бизнеса и НПО) или дори петорна спирала, като присъединява и включва в 

четворната спирала и граждани – преки бенефициери на мерки, насочени към повишаване на 

качеството на живот в града. Центърът координира и ръководи сложни мрежи на основано на 

участието управление. 

Силните страни на този пилотен проект са наблягането на проактивността на гражданите 

спрямо местните органи на управление и подчертаването на значението на тяхното участие в 

процеса на вземане на решения. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Технологията е предназначена да улеснява достъпа на гражданите до публичната администрация. 

Поради това следва да се приеме политика, насочена към финансиране на решения за иновации на 

местно равнище, които да бъдат предоставени в служба на общините. Финансирането следва да 

помогне на градовете да проектират продукти, адаптирани към местните потребности, като се 

използват цифровите решения, които са на разположение на пазара, като „интернет на предметите“, 

изкуствен интелект, виртуална реалност и машинно самообучение. Резултатът ще покаже конкретно 

как машините са в услуга на гражданите и също така ще създаде местни обществени услуги, които са 

достъпни 24 часа в денонощието. 

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

Проектоизменение 841 
=== S&D//7331 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 30 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви         

Общо      500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Изграждане на капацитет за устойчивост на изменението на климата в 

рамките на политиката на сближаване 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Политиката на сближаване се очаква да допринесе повече от всякога за опазването на климата 

и затова Комисията предложи за следващия период на финансиране, започващ през 2021 г., 

разпоредби за гарантиране устойчивостта на инфраструктурните проекти спрямо 

изменението на климата. Въпреки че оценката на въздействието на климата вече е била 

разглеждана в миналото за оценяване на големи проекти, интегрирането на устойчивостта на 

изменението на климата изисква рационализиран и целенасочен подход, както и специфични 

експертни познания и капацитет за прилагане на политиката на сближаване от страна на 

тези участници, по-специално управляващите органи и комитетите за мониторинг 

(включващи всички участващи партньори). С цел да се избегне формалното разглеждане на 

устойчивостта на изменението на климата, тя следва вместо това да се постави в контекста 

на дългосрочните структурни промени и прехода на нашите икономики. Поради това е 

необходимо да се изградят капацитет и знания сред съответните участници, така че 

устойчивостта на изменението на климата да се прилага по ефективен начин от самото 

начало на предстоящия период на финансиране. 

Пилотният проект има за цел изграждане на капацитет сред управляващите органи и 

комитетите за мониторинг в областта на устойчивостта на изменението на климата. Той 

също така повишава осведомеността относно необходимостта от вземане на решения за 

съобразено с изменението на климата планиране и инвестиционни решения и допринася за 

включването на финансирането на политиката на сближаване в дългосрочните сценарии за 

декарбонизация и изпълнението на националните планове в областта на енергетиката и 

климата. В дългосрочен план проектът би могъл да бъде доразвит в инструмент, който 

съчетава потребностите от финансиране за адаптиране към изменението на климата с 

евентуални средства от източници от ЕС. Пилотният проект може също така да се използва 

за популяризиране, за да се покаже приносът на политиката на сближаване за опазването на 

климата. 

Предлагат се следните дейности: 

– създаване на резерв от съответни участници от управителните органи и комитетите за 

мониторинг, които вече имат опит в прилагането на инструменти за устойчивост на 

изменението на климата или ще се занимават с устойчивостта на изменението на климата в 

близко бъдеще, както и от органите по въпросите на енергетиката и опазването на климата 

(„участници“). Следва да се използват съществуващите инструменти и мрежи на 

разположение на Европейската комисия за провеждане на обучения, насочени към 

националните и регионалните органи, отговарящи за управлението на структурните фондове 

и Кохезионния фонд; 
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– организиране на поредица от събития за участниците (напр. чрез семинари), евентуално в 

сътрудничество с подходящи експерти от академичните и консултантските среди, с цел 

тестване на механизъм за устойчивост на изменението на климата (напр. предложен от 

Европейската комисия), натрупване на опит и извличане на поуки във връзка с неговата 

приложимост, ефективност и възможни области за подобрение; 

– извличане на дивиденти от този процес, разпространение на резултатите от него, 

включително предложение за механизми за увеличаване на капацитета на всички съответни 

участници в изпълнението на инфраструктурни проекти в рамките на политиката на 

сближаване; 

– препоръки за политики, чиято цел е да се гарантира, че устойчивостта на изменението на 

климата ще бъде ефективен инструмент в изпълнението на политиката на сближаване (напр. 

разработване на инструмент за онлайн обучение за устойчивост на изменението на климата). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Борбата с изменението на климата е сред най-важните приоритети на ЕС и изисква действия на 

всички фронтове. Освен задълженията, които произтичат от законодателството, е необходимо 

опазването на климата да бъде установено като хоризонтален принцип, който да бъде отчитан във 

всеки момент на вземане на решения в Съюза и да бъде подкрепен от механизъм за устойчивост на 

изменението на климата. За ефективното му прилагане е необходимо да се изгради капацитет сред 

съответните участници. 

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

Проектоизменение 297 
=== REGI/6263 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 13 03 77 31 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

13 03 77 31 
1.2.PPPA 

    2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море 

(EUSAIR): генериране и подготовка на инициативи и проекти за подкрепа на многостепенното 

управление и партньорствата с добавена стойност за региона 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на подготвителното действие е организирането и разработването на: 
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ефективно многостепенно управление за постигане на целите, определени в Стратегията на 

ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR); 

изграждане на капацитет сред основните изпълнители на EUSAIR като предпоставка за 

ефективното изпълнение на плана за действие на EUSAIR; 

генериране и подготовка и действително прилагане на инициативи и проекти с истинска 

макрорегионална значимост; 

инициативи за повишаване на осведомеността, подкрепа за партньорството между НПО и 

местни и регионални органи, културни прояви, програми за обучение и/или семинари за 

граждани и особено за младите хора в региона, с цел създаване на ангажираност по отношение 

на EUSAIR, подчертаване на общата регионална идентичност и насърчаване на 

партньорството и изграждането на мрежи в региона. Програмите следва да наблягат на 

гражданското обучение, транснационалното предприемачество, възможностите за културни 

прояви, добрите съседски отношения и да спомагат за насърчаване на ефективна интеграция в 

ЕС на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС; 

да подкрепят международни сдружения, представляващи региони, градове, търговски камари, 

университети, пристанищни органи и други, които имат за цел по-нататъшно подобряване на 

изпълнението на стратегията. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Регионът има ключова роля за укрепването на географското единство в Европа. 

Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море следва да се приложи, като се 

използват всички налични източници на финансиране – от Европейския съюз, неговите държави 

членки и други крайбрежни държави, международните финансови институции, както и частен 

капитал. Партньорствата между заинтересованите страни на местно и регионално равнище и НПО са 

предпоставка за успешното изпълнение на стратегията. 

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

Проектоизменение 698 
=== R-E//7433 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 04 61 01 — Кохезионен фонд — оперативна техническа помощ 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 61 01 
1.2.31 

24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Резерви         

Общо  24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Забележки: 
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След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на .......... предвидено в членове 58 и 118 от 

посочения регламент. 

Добавя се следният текст: 

Той може по-специално да се използва за финансиране на командироването на длъжностни 

лица на Комисията в съответните държави членки. 

Обосновка: 

Едно увеличение на техническата помощ през последната година от настоящата МФР ще спомогне за 

изготвяне на програмите за периода 2021 – 2027 г., като се избягват ненужни забавяния, какъвто 

беше случаят в началото на периода 2014 – 2020 г., с драматични последици за някои държави – 

бенефициери по Кохезионния фонд. 

В проучване от март 2019 г. относно ефективността на политиката на сближаване, поръчано от 

комисията по бюджетен контрол, се подчертава, че техническата помощ е наистина „жизненоважна“ 

в региони, характеризиращи се с по-слаби институции. 

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

Проектоизменение 750 
=== S&D//7233 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 13 04 61 01 — Кохезионен фонд — оперативна техническа помощ 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 04 61 01 
1.2.31 

24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Резерви         

Общо  24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за подкрепа на .......... предвидено в членове 58 и 118 от 

посочения регламент. 

Добавя се следният текст: 

Той може по-специално да се използва за финансиране на командироването на длъжностни 

лица на Комисията в съответните държави членки. 

Обосновка: 

Едно увеличение на техническата помощ през последната година от настоящата МФР ще спомогне за 

изготвяне на програмите за периода 2021—2027 г., като се избягват ненужни забавяния, какъвто 

беше случаят в началото на периода 2014—2020 г., с драматични последици за някои държави – 

бенефициери по Кохезионния фонд. В проучване от март 2019 г. относно ефективността на 

политиката на сближаване, поръчано от комисията по бюджетен контрол, се подчертава, че 

техническата помощ е наистина „жизненоважна“ в региони, характеризиращи се с по-слаби 

институции. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 1000 
=== GUE//8125 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 08 01 — Програма за подкрепа на структурните реформи – Оперативна техническа 

помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Програмата за подкрепа на структурните реформи не следва да бъде поддържана, тъй като тя е 

средство за прилагане на строги икономии, което се оказа провал в цяла Европа. Освен това тази 

програма рискува да застраши наличните финансови средства за основни европейски програми за 

солидарност, като ЕСФ или ЕФРР, което е неприемливо. 

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

Проектоизменение 560 
=== I-D//7723 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 08 01 — Програма за подкрепа на структурните реформи – Оперативна техническа 

помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ) 

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изпълнение на Програмата за 

подкрепа на структурните реформи, с цел да се допринесе за институционалните, административните 

и структурните реформи в държавите членки чрез предоставяне на подкрепа на националните органи 

за изпълнение на мерки, насочени към реформиране на институциите, управлението, 

администрацията, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните 

предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, създаването на работни 

места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по-специално в 

контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефективното 

и ефикасно използване на фондове на Съюза. 

С тази подкрепа ще се цели по-специално:  

– подпомагане на инициативите на националните органи, чрез които те целят да проектират своите 
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реформи в съответствие с приоритетите, като се вземат предвид изходните условия и очакваните 

социално-икономически въздействия,  

– оказване на подкрепа на националните органи посредством укрепване на способността им да 

формулират, разработват и прилагат политики и стратегии за реформи и да прилагат интегриран 

подход, с който се гарантира последователността между целите и средствата, използвани в 

различните сектори, 

– оказване на подкрепа на усилията на националните органи да определят и прилагат подходящи 

процедури и методологии, като се отчитат добрите практики и извлечените поуки от други 

държави при справяне с подобни ситуации, както и 

– подпомагане на националните органи с цел увеличаване на ефективността и ефикасността на 

управлението на човешките ресурси, когато това е уместно, чрез определяне на ясни 

отговорности и повишаване на професионалните знания и умения. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на 

Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Не можем да подкрепим инициативи, които налагат структурни реформи на суверенни държави. 

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

Проектоизменение 415 
=== ECON/6101 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 08 01 — Програма за подкрепа на структурните реформи – Оперативна техническа 

помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Резерви         

Общо  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 274 
=== EMPL/5677 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 08 01 — Програма за подкрепа на структурните реформи – Оперативна техническа 

помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ) 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Резерви         

Общо  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 298 
=== REGI/6264 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 08 01 — Програма за подкрепа на структурните реформи – Оперативна техническа 

помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Резерви         

Общо  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 281 
=== EMPL/5696 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

EMPL/5696 = Компромисно изменение 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 32 02 77 15 — Пилотен проект — Споразумение на кметовете като инструмент за справяне 

с енергийната бедност  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 15 
1.2.PPPA 

p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000  2 000 000 1 050 000 

Резерви         

Общо  p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000  2 000 000 1 050 000 

Обосновка: 

Енергийната бедност е проблем в цяла Европа, който, ако не бъде решен, вероятно ще се влоши в 

настоящия икономически климат. Той рискува да попречи на някои потребители от ЕС да се 

възползват от протичащия понастоящем енергиен преход, както и да използват предимствата на 

интегрирания и насочен към потребителите вътрешен енергиен пазар. Този проект ще спомогне за 
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подобряване на условията на живот на европейските граждани, които са засегнати от енергийна 

бедност, за постигане на целите на енергийния съюз и за намаляване на потреблението на енергия. 

Това е текущ пилотен проект от А степен според Европейската комисия (предложението може да 

бъде приложено в настоящия си вид). 

Компромисно изменение между EMPL/5679 

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

Проектоизменение 811 
=== S&D//7301 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 32 02 77 16 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    20 000 000 21 250 000 20 000 000 21 250 000 

Резерви         

Общо      20 000 000 21 250 000 20 000 000 21 250 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Установяване на цялостна подкрепа за регионите в преход с високо 

потребление на въглища и високи въглеродни емисии  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

След параграфа: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети 

задължения по подготвителното действие, останали за изпълнение от предходни години. 

Текстът се изменя, както следва: 

Възстановяването на Съюза от икономическата криза и ефективното изпълнение на неговите 

ключови цели за устойчив растеж, качествени работни места и конкурентоспособност в 

световен мащаб, включително чрез устойчива повторна индустриализация и модернизация на 

икономиката на Съюза, трябва да се основава на дългосрочна екологична, икономическа и 

социална устойчивост. В контекста на амбициозните ангажименти на Съюза в областта на 

климата и справедливия преход към икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове до 

2050 г., както е посочено в съобщението на Европейската комисия „Чиста планета за всички – 

Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и 

неутрална по отношение на климата икономика“ (COM (2018) 773) и в резолюцията на 

Европейския парламент относно изменението на климата: европейска стратегическа 

дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение 

на климата икономика в съответствие с Парижкото споразумение (2019/2582 (RSP), и въз 

основата на кръгов модел, регионите в Съюза с високо потребление на въглища и високи 

въглеродни емисии, с голям процент на работниците, заети в зависими от въглерода сектори, 

се нуждаят от целева подкрепа с оглед ефективно допринасяне за осъществяването на тази 

стратегическа трансформация. 

Според данни на Евростат само добивът на въглища и лигнитни въглища в момента осигурява 

над 300 000 преки работни места в Съюза. Те са съсредоточени в ограничен брой региони, в 

които въздействието им върху местната икономика и социалното сближаване е основна 

движеща сила. В контекста на предизвикателствата, свързани с технологичния напредък, 
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международната конкуренция и амбициозните, но необходими политики в областта на 

околната среда и климата, способността на тези региони да допринасят за справедливия 

преход на Съюза към кръгова икономика с ниски емисии и да се възползват от този преход има 

важно значение за цялостния успех на Съюза. Освен това преходът трябва да бъде социално 

справедлив и да се основава на активно включване/участие на съответните общности и 

работници, не само за да се създадат устойчиви и качествени работни места в съответните 

региони, например чрез програми за повишаване на квалификацията и за преквалификация, но 

също така и за да се осигури по-добро благосъстояние като цяло. Това би позволило на 

регионите да осигурят ползи за своите граждани и да гарантират, че никой не е „забравен“ в 

процеса на трансформация, през който преминава Европейският съюз. Такова участие на 

цялото общество би осигурило за Съюза по-голямо обществено приемане. Това беше признато 

от Комисията, която в своето съобщение, озаглавено „Чиста енергия за всички европейци“, се 

ангажира да проучи как по-добре да се подпомага преходът в регионите с високо потребление на 

въглища и високи въглеродни емисии. 

Продължаването на това подготвително действие ще гарантира допълнителна ефективност 

на усилията за подкрепа и тяхната устойчивост в дългосрочен план и в крайна сметка ще 

доведе до успешна трансформация на икономиката и обществото като цяло на Съюза, както и 

до гарантиране на неговата водеща позиция в световен мащаб, като се засили работата на 

създадената платформа, което следва да позволи на Комисията да: 

Добавя се следният текст: 

– идентифицира възможностите на регионите от Съюза в преход с високо потребление на 

въглища и високи въглеродни емисии за прилагане на стратегия за справедлив преход с цел 

постигане на въглеродна неутралност до 2050 г., поддържане на устойчиви и качествени 

работни места за работната сила, устойчив икономически растеж и повишено 

благосъстояние за съответните общности, 

— насочи работата на секретариата на платформата към: 

a) определяне на областите, в които са възможни полезни взаимодействия между 

политиките/програмите на Съюза с оглед гарантиране на най-ефективна финансова и 

политическа подкрепа за периода след 2020 г.; 

б) тясно взаимодействие с различни заинтересовани генерални дирекции с оглед прилагане на 

междусекторен подход по въпроса; 

в) подпомагане на регионите (централните и местните органи) при разработването на 

стратегии за устойчив преход чрез предоставяне на по-целенасочени инструменти за 

вътрешнорегионален обмен на най-добри практики, включително във връзка с всеобхватни 

пътни карти за повторна индустриализация с ниски емисии и с потребностите от 

преквалификация и повишаване на квалификацията; 

— пренасочи вниманието на съществуващите форуми на заинтересовани страни, включително 

социалния диалог и диалога с гражданското общество като цяло, към обмена на информация за 

изготвянето на икономически стратегии и стратегии за справедлив преход; 

– идентифицира и помогне за преодоляването на слабостите на място, като например 

неспособността на регионите да кандидатстват успешно за финансиране от ЕС, да 

оптимизира подкрепата за нови устойчиви технологии и разработването и прилагането на 

чисти иновации, в съответствие с икономиката с нулеви нетни емисии на парникови газове до 

2050 г.; 

— предостави допълнителна финансова подкрепа в допълнение към съществуващите схеми за 

финансиране, без преразпределяне от други програми, за създаване на регионални/местни пътни 

карти за справедлив преход към въглеродна неутралност до 2050 г. в най-засегнатите региони и 

общности. Допълнителното финансиране следва също така да подкрепя съществуващи или 
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бъдещи териториални/общински проекти, които се основават на участието на засегнатите 

работници и общности, чрез консултации и овластяване. 

Заличава се следният текст: 

– идентифицира регионите в Съюза в преход с високо потребление на въглища и високи 

въглеродни емисии и техните интелигентни специализации; 

– разработи специализиран практически набор от инструменти, съдържащ а) най-добрите 

практики, б) съществуващите инструменти за подпомагане за установяване на най-полезните 

взаимодействия, и в) обмен на информация със и между регионите; 

– създаде форуми на заинтересованите участници, както и да осигури инструменти за 

вътрешнорегионален обмен, включително относно всеобхватни пътни карти за повторна 

индустриализация с ниски емисии и потребности от преквалификация; 

– установи слабостите на място и да рационализира подкрепата за разработването и 

прилагането на нови технологии и иновации за чисти въглища, включително за улавяне и 

съхранение на въглеродния диоксид, улавяне и оползотворяване на въглеродния диоксид и 

газификация на въглища; 

– създаде сборник с най-добри практики и оперативни насоки и впоследствие практически 

набор от инструменти за регионите в трети страни в преход с високо потребление на въглища 

и високи въглеродни емисии, като част от мерките за изграждане на капацитет съгласно 

Парижкото споразумение; 

– създаде екип от представители на различни генерални дирекции за a) установяване на 

областите с възможни полезни взаимодействия между политиките и програмите на Съюза с 

оглед на гарантиране на възможно най-ефективна финансова и политическа подкрепа за 

периода след 2020 г.; б) оказване на подкрепа на регионите (централните и местните органи) в 

разработването на устойчиви стратегии за преход. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Това подготвително действие представлява продължение на текущото подготвително действие, 

прието в бюджета за 2019 г., с леки изменения. Регионите с високо потребление на въглища и високи 

въглеродни емисии трябва да преминат през устойчив преход, за да може ЕС да постигне своите цели 

в областта на климата. От изключително значение е този преход да бъде подкрепен не само в 

икономическо, но и в социално отношение, за да се гарантира, че преходът е справедлив и никой 

няма да бъде „забравен“. Следователно е необходима подкрепа от ЕС за осъществяване на този 

преход и за поддържане и създаване на устойчиви и качествени работни места. 

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

Проектоизменение 299 
=== REGI/6265 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 32 02 77 16 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Резерви         

Общо      4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Засилване на сътрудничеството при действията в областта на 

климата между селата във и извън ЕС чрез създаване на идентичност на селските райони в 

рамките на Конвента на кметовете 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Това действие е уникално, тъй като поставя селата и селските райони на челна позиция в 

действията за борба с изменението на климата, чрез новата рамка на Световния конвент на 

кметовете. Чрез това действие органите на селата в ЕС и селските райони от целия свят, 

които познават по-отблизо свързаните с изменението на климата предизвикателства по 

отношение на селските територии и които настояваха за амбициозно глобално споразумение 

по въпросите на климата, ще обединят усилията си, за да играят водеща роля в усилията за 

постигане на целта за нулеви емисии до 2050 г. 

В рамките на действието селата в ЕС ще работят в тясно сътрудничество във и извън ЕС за 

изграждане на цялостен капацитет и по-конкретно за споделяне на опит, трансфер на знания 

и ноу-хау за планиране в областта на устойчивата енергия и климата, за обмен на най-добри 

примери за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към 

него, за споделяне на знанията си относно иновативните финансови инструменти на ЕС в 

подкрепа на инвестициите за устойчива енергия. 

Действието ще включва анализ на съществуващите добри практики на планиране, прилагани в 

селата и селските райони, в областта на възобновяемата енергия и климата и разработването 

на иновативни интегрирани селски стратегии, които разглеждат по подходящ начин достъпа 

до енергия и енергийната бедност, смекчаването на последиците от изменението на климата 

и намаляването на емисиите на парникови газове, както и адаптирането на селските 

територии към изменението на климата. 

Посочените стратегии ще бъдат съобразени със стратегията „Чиста планета за всички“, с 

пакета „Чиста енергия за всички европейци“, както и с целите на ООН за устойчиво развитие 

и целите на инициативата „Устойчива енергия за всички“. 

В заключение, ще бъдат предвидени разпоредби за мониторинг, докладване и проверка на 

емисиите на парникови газове, в съответствие с изискванията по РКООНИК. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта на настоящото предложение е да се гарантира, че стратегиите и законодателните предложения 
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на ЕС отчитат в достатъчна степен предизвикателствата, свързани с декарбонизацията на селата и 

селските райони на Европа. Чрез предложените действия селата и селските райони на ЕС биха могли 

да допринесат значително за постигането на целта за нулеви емисии до 2020 г. В Световния конвент 

на кметовете, по линия на идентичността на селските райони, действията могат да изнасят тези 

знания в селските райони извън ЕС и да обменят най-добри практики с тях с цел засилване на 

водещата роля на ЕС в действията в областта на изменението на климата. 

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

Проектоизменение 1026 
=== GUE//8160 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 32 02 77 16 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 16 
1.2.OTH 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

създаване на бюджетен ред: Създаване на Съвместен изследователски център за енергиен 

преход 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Ще бъдат разгледани начините и средствата за създаване, експлоатация и финансиране на 

Съвместен изследователски център за енергиен преход. Центърът ще ръководи 

научноизследователски програми в областта на енергийния преход, които са му възложени от 

Комисията. В рамките на центъра ще бъдат създадени академии за обучение на специалисти, 

по-специално в областта на извеждането от експлоатация на ядрени електроцентрали и 

преработката на ядрени отпадъци. Центърът може да бъде финансиран със средства, 

получени в резултат на спирането на финансирането за ITER и Евратом. 

Обосновка: 

Предложеният център трябва да постигне за енергията от възобновяеми източници целта, която беше 

поставена на Евратом за ядрената енергия, чрез научни изследвания и разпространението на техники. 

Фактът, че ядрената енергия е енергийният избор само на половината от държавите членки, докато 

развитието на енергията от възобновяеми източници е усилие, което се споделя от всички тях, 

придава на центъра по-голяма легитимност спрямо тази на Евратом. 

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

Проектоизменение 110 
=== ITRE/5176 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 32 02 77 16 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Регистър на енергийните общности — Мониторинг и подкрепа за 

енергийните общности в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Разпоредбите относно овластяването на потребителите в Директивата за енергията от 

възобновяеми източници (RED II) и Директивата за електроенергията са сред най-

иновативните в Пакета за чиста енергия. Те задължават държавите членки да приемат 

благоприятни рамки за енергийните общности. Директивата за вътрешния пазар предвижда 

осигуряване на еднакви условия на конкуренция за гражданските енергийни общности на 

пазарите на електроенергия, докато Директивата за енергията от възобновяеми източници 

изисква приемане на еднакви условия на конкуренция и стимули за общностите за енергия от 

възобновяеми източници, които осъществяват дейност във всички области на енергията от 

възобновяеми източници. Докато в някои държави членки вече съществуват енергийни 

общности, в други те са нещо ново. 

Регистърът ще изпълнява две основни цели: i) мониторинг и събиране на данни за развитието 

на енергийните общности в ЕС и ii) осигуряване на общностите на модели за технологични и 

административни решения. 

От една страна, събраните чрез регистъра данни биха представлявали много важен източник 

на информация за европейските институции и националните и местните органи на 

управление. Тези данни биха се включили в съществуващи и бъдещи направления на 

политиките. С други думи, те ще улеснят прилагането или, ако е необходимо, 

преразглеждането или подобряването на регулаторната рамка. 

От друга страна регистърът би могъл да бъде чудесен източник на ноу-хау за гражданите и 

техни сдружения, които желаят да създадат свои енергийни общности, по-специално в 

държавите членки, които досега не са разработили регулаторна рамка или най-добри 

практики. Най-добрите практики могат да включват: технологични решения, например за 

споделяне на електроенергия, използването на блокверига и споделена счетоводна книга за 

извършване на трансакции и предоставяне на информация относно произхода на 

електроенергията от източници, принадлежащи на общността; документация, необходима за 

създаване на общност, например образци на разпоредби относно сдруженията, примери за 

споразумения с операторите на разпределителни мрежи; и др. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Създаването на енергийни общности е изправено пред множество предизвикателства: доброто 

разбиране на определенията за възобновяеми или граждански енергийни общности и колективно 
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потребление на собствена електроенергия или действащи съвместно активни клиенти; практически 

въпроси за разпределянето на електроенергия без доставчик, структурата, отговорна за балансиране и 

прогнозиране на производството, въпроса дали традиционните доставчици трябва да приемат 

споделянето на електричество от своите клиенти. Не са установени добри практики и един регистър 

би могъл да бъде много важен фактор за осигуряване на правилното прилагане и 

възпроизводимостта. 

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

Проектоизменение 819 
=== S&D//7309 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 32 02 77 17 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 17 
1.2.PPPA 

    2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Обучаване на представители от островните държави за организирането 

на търгове за проекти в областта на енергията от възобновяеми източници 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този проект е да обучи органите и общностите от островните държави за 

организирането на открити тръжни процедури. В тези открити тръжни процедури ще 

участват частни дружества, специализирани в производството на чиста енергия, които ще 

подават предложения на конкурентна основа; и по-специално дружества за производство на 

слънчева и вятърна енергия, за съхранение на енергия (не само чрез батерии) и за централно 

отопление/охлаждане. 

Предвид намаляването на разходите за производство на енергия от възобновяеми източници и 

увеличаването на броя на доставчиците на чиста енергия, островите от ЕС следва да 

преминат към използването на чиста енергия. Но за целта те трябва да знаят как да 

подготвят тръжни процедури, да оценяват подадените кандидатури, да възлагат 

изпълнението на проекти и да извършват мониторинг на тези процедури. За островите с 

малки административни бюджети този процес е рисков поради силно специализираното 

техническо, финансово и правно естество на процедурите. Настоящият проект ще 

предостави на островите стандартни модели за организиране на тръжни процедури и ще бъде 

доразвит в хода на своето изпълнение. Той ще позволи осъществяването на контакти между 

представители на островните държави и експерти по използването на енергия от 

възобновяеми източници на островите, както и посещението на съответни обекти в цяла 

Европа, където вече се изпълняват рентабилни проекти за чиста енергия, по възможност в 

сътрудничество с общности за енергия от възобновяеми източници, с цел споделяне на пряк 

опит и обсъждане на най-нови подходи за бюджетиране, съобразено с жизнения цикъл на 

проектите, във връзка с островите. След това, при приключване на проекта, резултатите от 

практическото обучение и от посещенията на място ще бъдат използвани за изготвяне на 

свободно достъпни онлайн обучителни курсове. 

Този проект е съвсем различен от типичните европейски проекти, защото това не е отделно 
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предложение, подадено в отговор на обявена открита тръжна процедура на Европейската 

комисия. Вместо това проектът ще обучава представители от островните държави как да 

подготвят сами търгове, на които ще бъдат представяни предложения, и после как да 

възлагат изпълнението и да извършват мониторинг по отношение на одобрените проекти. 

Накратко, проектът ще следва известното мото: „Дай на един човек риба и той ще я изяде за 

един ден, научи човек как да си лови риба и той ще има храна за цял живот“. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В много енергийни проекти на ЕС не се отделя достатъчно внимание на аспектите за изготвянето на 

предложения, по-специално във връзка с най-новите цени на технологиите и с правните въпроси. 

След успешното стартиране на секретариата за чиста енергия за островите от ЕС, 26 острова от ЕС 

вече получават подкрепа за изготвянето на стратегии за преход към чиста енергия. Настоящият 

проект ще включва липсващото звено между съществуващите програми за техническа помощ и 

програмите за финансиране, като например механизма за европейските острови, като на островните 

органи ще се предоставят знания за успешно участие в търгове за проекти в областта на енергията от 

възобновяеми източници. 

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

Проектоизменение 827 
=== S&D//7317 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 32 02 77 18 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 18 
1.2.PPPA 

    4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Резерви         

Общо      4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Засилване на сътрудничеството при действията в областта на 

климата между селата във и извън ЕС чрез създаване на идентичност на селските райони в 

рамките на Конвента на кметовете 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Това действие е уникално, тъй като поставя селата и селските райони на челна позиция в 

действията за борба с изменението на климата, чрез новата рамка на Световния конвент на 

кметовете. Чрез това действие органите на селата в ЕС и селските райони от целия свят, 

които познават по-отблизо свързаните с изменението на климата предизвикателства по 

отношение на селските територии и които настояваха за амбициозно глобално споразумение 
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по въпросите на климата, ще обединят усилията си, за да играят водеща роля в усилията за 

постигане на целта за нулеви емисии до 2050 г. 

В рамките на действието селата в ЕС ще работят в тясно сътрудничество във и извън ЕС за 

изграждане на цялостен капацитет и по-конкретно за споделяне на опит, трансфер на знания 

и ноу-хау за планиране в областта на устойчивата енергия и климата, за обмен на най-добри 

примери за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към 

него, за споделяне на знанията си относно иновативните финансови инструменти на ЕС в 

подкрепа на инвестициите за устойчива енергия. 

Действието ще включва анализ на съществуващи добри практики на планиране, прилагани в 

селата и селските райони, в областта на възобновяемата енергия и климата и разработването 

на иновативни интегрирани селски стратегии, които разглеждат по подходящ начин достъпа 

до енергия и енергийната бедност, смекчаването на последиците от изменението на климата 

и намаляването на емисиите на парникови газове, както и адаптирането на селските 

територии към изменението на климата. 

Посочените стратегии ще бъдат съобразени със стратегията „Чиста планета за всички“, с 

пакета „Чиста енергия за всички европейци“, както и с целите на ООН за устойчиво развитие 

и целите на инициативата „Устойчива енергия за всички“. 

В заключение, ще бъдат предвидени разпоредби за мониторинг, докладване и проверка на 

емисиите на парникови газове, в съответствие с изискванията по РКООНИК. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта на настоящото предложение е да се гарантира, че стратегиите и законодателните предложения 

на ЕС отчитат в достатъчна степен предизвикателствата, свързани с декарбонизацията на селата и 

селските райони на Европа. Чрез предложените действия селата и селските райони на ЕС биха могли 

да допринесат значително за постигането на целта за нулеви емисии до 2020 г. В Световния конвент 

на кметовете, по линия на идентичността на селските райони, действията могат да изнасят тези 

знания в селските райони извън ЕС и да обменят най-добри практики с тях с цел засилване на 

водещата роля на ЕС в действията в областта на изменението на климата. 

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

Проектоизменение 828 
=== S&D//7318 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 32 02 77 19 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

32 02 77 19 
1.2.PPPA 

    2 000 000 1 050 000 2 000 000 1 050 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 050 000 2 000 000 1 050 000 

Бюджетен ред: 
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Пилотен проект — Споразумение на кметовете като инструмент за справяне с енергийната 

бедност 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения, останали за 

изпълнение от предходни години по линия на пилотния проект. 

Пилотният проект ще намали потреблението на енергия на домакинствата и ще гарантира 

всеобщ достъп до енергия. Енергийната бедност е общоевропейски проблем, който изисква 

цялостен подход, подкрепен от съвместни, силни усилия на всички равнища: местно, 

регионално, национално и европейско. Малките и големите градове и регионите често са в най-

добра позиция да идентифицират на ранен етап домакинствата, които са изложени на риск 

от енергийна бедност, и следователно да се справят с този проблем по възможно най-

ефективен начин. 

При приключването на този проект резултатите ще включват: 

– предоставяне на техническа помощ на уязвимите домакинства с цел намаляване на 

потреблението на енергия и разходите за енергия, както и на подкрепа за подобряване на 

енергийните характеристики на техните жилища; 

– действия в рамките на редица държавни ведомства, включващи общественото 

здравеопазване, социалните услуги, жилищното настаняване и екологосъобразните услуги, с цел 

предприемане на координирани действия за справяне с различните аспекти на енергийната 

бедност, които предизвикват проблеми в сферата на общественото здравеопазване и социална 

уязвимост и често са свързани със сгради с лоши енергийни характеристики; намаляването на 

потреблението на енергия също така има положително въздействие, що се отнася до борбата 

с изменението на климата; 

– действия за свързване на икономиите на енергия в местните публични инфраструктури със 

създаването на фонд за борба с енергийната бедност във всички общини; 

– действия, насочени към осигуряване на повече възможности за потребителите да променят 

своите модели на потребление на енергия; 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Енергийната бедност е проблем в цяла Европа, който, ако не бъде решен, вероятно ще се влоши в 

настоящия икономически климат. Той рискува да попречи на някои потребители от ЕС да се 

възползват от протичащия понастоящем енергиен преход, както и да използват предимствата на 

интегрирания и насочен към потребителите вътрешен енергиен пазар. Този проект ще спомогне за 

подобряване на условията на живот за европейските граждани, които са засегнати от енергийна 

бедност, за постигане на целите на енергийния съюз и намаляване на потреблението на енергия. Това 

е текущ пилотен проект от А степен според Европейската комисия (предложението може да бъде 

приложено в настоящия си вид). 

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

Проектоизменение 366 
=== AGRI/6020 === 
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Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 06 99 — Други мерки за маслиново масло 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 06 99 
2.0.10 

100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

Резерви         

Общо  100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

Обосновка: 

Комисията предлага намаление на бюджетните кредити за други мерки за маслиновото масло. Целта 

на изменението е да се възстанови настоящото равнище на разходите (2019 г.). 

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

Проектоизменение 369 
=== AGRI/6025 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 08 03 — Оперативни средства за организации на производители 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 08 03 
2.0.10 

699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Резерви         

Общо  699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Обосновка: 

Комисията предлага намаление с 14,6 милиона евро на бюджетните кредити за организациите на 

производители в сектора на плодовете и зеленчуците. Целта на изменението е да се възстанови 

настоящото равнище на разходите (2019 г.). 

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

Проектоизменение 745 
=== S&D//7228 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 08 03 — Оперативни средства за организации на производители 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 08 03 
2.0.10 

699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Резерви         

Общо  699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 
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Обосновка: 

Комисията предлага намаление с 14,6 милиона евро на бюджетните кредити за организациите на 

производителите в сектора на плодовете и зеленчуците. Целта на изменението е да се възстанови 

настоящото равнище на разходите (2019 г.). 

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

Проектоизменение 368 
=== AGRI/6024 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 08 11 — Помощи за предварително признати групи производители 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 08 11 
2.0.10 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Резерви         

Общо  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Обосновка: 

Комисията предлага намаление с 14,6 милиона евро на бюджетните кредити за организациите на 

производители в сектора на плодовете и зеленчуците. Целта на изменението е да се възстанови 

настоящото равнище на разходите (2019 г.). 

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

Проектоизменение 744 
=== S&D//7227 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 08 11 — Помощи за предварително признати групи производители 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 08 11 
2.0.10 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Резерви         

Общо  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Обосновка: 

Комисията предлага намаление с 14,6 милиона евро на бюджетните кредити за организациите на 

производителите в сектора на плодовете и зеленчуците. Целта на изменението е да се възстанови 

настоящото равнище на разходите (2019 г.). 

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

Проектоизменение 367 
=== AGRI/6023 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 05 02 08 12 — Схема за плодове в училище 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 08 12 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 100 000 100 000 100 000 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 100 000 100 000 100 000 

Обосновка: 

Комисията предлага намаление с 14,6 милиона евро на бюджетните кредити за организациите на 

производители в сектора на плодовете и зеленчуците. Целта на изменението е да се възстанови 

настоящото равнище на разходите (2019 г.). 

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

Проектоизменение 379 
=== AGRI/6042 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 08 99 — Други мерки за плодове и зеленчуци 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 08 99 
2.0.10 

500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 000 49 500 000 50 000 000 50 000 000 

Резерви         

Общо  500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 000 49 500 000 50 000 000 50 000 000 

Обосновка: 

Тези суми трябва да бъдат заделени за мерки в случай на допълнителни пазарни смущения след 

оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, което би могло да влоши продължаващите 

последици от бойкота на Русия за сектора. 

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

Проектоизменение 373 
=== AGRI/6032 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 10 02 — Мерки за насърчаване — преки плащания от страна на Европейския съюз 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 10 02 
2.0.10 

100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 300 000  101 200 000 74 893 192 

Резерви         

Общо  100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 300 000  101 200 000 74 893 192 

Обосновка: 

Предлага се увеличение на бюджетните кредити за поети задължения с цел насърчаване на 

производството на качествени продукти. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1077 
=== GUE//8241 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 10 02 — Мерки за насърчаване — преки плащания от страна на Европейския съюз 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 10 02 
2.0.10 

100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 200 000 5 106 808 101 100 000 80 000 000 

Резерви         

Общо  100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 200 000 5 106 808 101 100 000 80 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране .......... разпоредбите на регламенти (ЕО) № 

3/2008 и (ЕС) № 1144/2014. 

Добавя се следният текст: 

Специфичните селскостопански програми трябва да насърчават, от една страна, къси вериги 

на доставки, справедливи цени за производителите и устойчиво и приемливо възнаграждение за 

земеделските стопани, и от друга страна, справедливо преразпределяне на плащанията между 

държавите, видовете производства и производителите, като се премахват настоящите 

различия и се осигурява полза за държавите членки с най-голям недостиг на продукция, както и 

за дребните и средните производители, и се допълни първоначалният селскостопански резерв; 

Обосновка: 

Специфичните селскостопански програми трябва да насърчават, от една страна, къси вериги на 

доставки, справедливи цени за производителите и устойчиво и приемливо възнаграждение за 

земеделските стопани, и от друга страна, справедливо преразпределяне на плащанията между 

държавите, видовете производства и производителите, като се премахват настоящите различия и се 

осигурява полза за държавите членки с най-голям недостиг на продукция, както и за дребните и 

средните производители, и се допълни първоначалният селскостопански резерв; 

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

Проектоизменение 998 
=== GUE//8123 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 11 04 — Програми за опции, специфични за отдалечените региони и за островите 

(POSEI) (с изключение на преките плащания) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 11 04 
2.0.10 

232 000 000 232 000 000 232 000 000 232 000 000 168 000 000 168 000 000 400 000 000 400 000 000 

Резерви         

Общо  232 000 000 232 000 000 232 000 000 232 000 000 168 000 000 168 000 000 400 000 000 400 000 000 
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Обосновка: 

Много европейски острови са жертва на „двоен островен ефект“, който съществено увеличава всички 

разходи по производството и потреблението. Средствата, насочени към облекчаване на 

отрицателните последици от този островен характер, понастоящем не са достатъчни и трябва да 

бъдат значително увеличени в европейския бюджет. 

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

Проектоизменение 1080 
=== GUE//8247 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 05 02 11 05 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 11 05 
2.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Резерви         

Общо        p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Нов бюджетен ред: Подпрограма POSEI-Рибарство на Програмата от специфични мерки за 

отдалечените региони и островите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В рамките на тази подпрограма към POSEI се разпределя финансиране за сектора на 

рибарството в най-отдалечените региони на ЕС, което е от особено социално и икономическо 

значение и обвързано със специфични условия. 

Обосновка: 

Възстановяването на подпрограмата POSEI-Рибарство е жизненоважно за този сектор в най-

отдалечените региони на държавите – членки ЕС, особено когато става въпрос за обновяването на 

флота, като се има предвид, че остарелите плавателни съдове застрашават не само безопасността на 

рибарите, но и устойчивостта на сектора като цяло. 

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

Проектоизменение 1081 
=== GUE//8248 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 05 02 11 05 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 11 05 
2.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Резерви         

Общо        p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Нов бюджетен ред: Подпрограма POSEI-Транспорт на Програмата от специфични мерки за 
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отдалечените региони и островите (POSEI) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Подпрограмата към POSEI отговоря на специфичните изисквания за финансиране на най-

отдалечените региони на ЕС с оглед на развитието и модернизацията на техните 

разпределителни мрежи.  

Обосновка: 

Множество отдалечени райони в Европа са двойно изолирани, което съществено увеличава всички 

производствени разходи и разходи за потребление. Добрите съвременни транспортни мрежи са от 

първостепенно значение за целите на намаляване на тези разходи и за смекчаване на последиците от 

изолацията. 

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

Проектоизменение 364 
=== AGRI/6018 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 12 08 — Мляко за училища 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 12 08 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 200 000 200 000 200 000 200 000 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m. 200 000 200 000 200 000 200 000 

Обосновка: 

Комисията предлага пълно премахване на бюджетните кредити за схемата за раздаване на мляко в 

училищата. Целта на изменението е да се възстанови настоящото равнище на разходите (2019 г.). 

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

Проектоизменение 332 
=== ENVI/5441 === 

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

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 15 06 — Специфични помощи за пчеларство 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 15 06 
2.0.10 

35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 40 000 000 

Резерви         

Общо  35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 40 000 000 

Обосновка: 

Секторът на пчеларството допринася за обществото както от икономическа, така и от екологична 

гледна точка, като поддържа екологичното равновесие и биологичното разнообразие. Въпреки това 

пчеларството представлява едва 0,0003% от бюджета на ОСП. Въпреки че броят на пчелните 
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семейства се увеличи с 47,8% между 2004 и 2016 г. вследствие на присъединяването на нови държави 

членки, финансирането от ЕС нарасна само с 12%. Като се има предвид будещата тревога смъртност 

на медоносните пчели през последните години вследствие на изменението на климата, инвазивните 

чужди видове като акара Varroa destructor и интензивните земеделски практики, ЕС следва да положи 

повече усилия за подкрепа на сектора на пчеларството. 

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

Проектоизменение 382 
=== AGRI/6045 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 15 99 — Други мерки за свинско месо, птиче месо, яйца, пчеларство, други 

животински продукти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 15 99 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m. 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

Обосновка: 

През последните години в Европейския съюз възникнаха множество огнища на африканска чума по 

свинете. Съюзът следва да предостави помощ на държавите членки, които са засегнати от 

африканската чума по свинете, за да се намали неблагоприятното въздействие върху земеделските 

производители и работниците в регионите, които са най-силно засегнати от болестта. 

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

Проектоизменение 743 
=== S&D//7226 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 02 15 99 — Други мерки за свинско месо, птиче месо, яйца, пчеларство, други 

животински продукти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 02 15 99 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 42 000 000 42 000 000 42 000 000 42 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m. 42 000 000 42 000 000 42 000 000 42 000 000 

Обосновка: 

Комисията предлага общо намаление на бюджетните кредити за сектора на птичето месо, въпреки 

нелоялното нарушаване на търговията от страна на Украйна. Целта на изменението е да се 

възстанови и засили настоящото равнище на разходите (2019 г.), с цел справяне с това положение. 

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

Проектоизменение 375 
=== AGRI/6035 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 03 02 50 — POSEI — програми на Европейския съюз за подпомагане 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 03 02 50 
2.0.10 

419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 1 000 000 1 000 000 420 000 000 420 000 000 

Резерви         

Общо  419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 1 000 000 1 000 000 420 000 000 420 000 000 

Обосновка: 

Този бюджетен кредит, който покрива директни плащания, свързани с програмите, съдържащи 

специфични мерки за подпомагане на местното селскостопанско производство в най-отдалечените 

райони на Съюза, не следва да се намалява, тъй като тези видове региони трябва да бъдат защитени 

поради особеното си положение. 

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

Проектоизменение 365 
=== AGRI/6019 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 03 02 61 — Схема за дребни земеделски стопани 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 03 02 61 
2.0.10 

939 000 000 939 000 000 939 000 000 939 000 000 31 000 000 31 000 000 970 000 000 970 000 000 

Резерви         

Общо  939 000 000 939 000 000 939 000 000 939 000 000 31 000 000 31 000 000 970 000 000 970 000 000 

Обосновка: 

Комисията предлага намаление на бюджетните кредити за схемата за дребни земеделски стопани. 

Целта на изменението е да се възстанови настоящото равнище на разходите (2019 г.). 

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

Проектоизменение 984 
=== GUE//8088 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 03 02 99 — Други (директни плащания) 

Забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 03 02 99 
2.0.10 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000   2 000 000 2 000 000 

Резерви         

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

Забележки: 
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Преди параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... принадлежат към определен бюджетен 

ред в статия 05 03 02. 

Добавя се следният текст: 

Специфичните селскостопански програми трябва да насърчават, от една страна, къси вериги 

на доставки, справедливи цени за производителите, устойчиво и приемливо възнаграждение за 

земеделските стопани и от друга страна, справедливо преразпределяне на плащанията между 

държавите, видовете производства и производителите, като се премахват настоящите 

различия и се осигурява полза за държавите членки с най-голям недостиг на продукция, както и 

дребните и средните производители, и се допълни първоначалният селскостопански резерв; 

Обосновка: 

Специфичните селскостопански програми трябва да осигуряват устойчиво и приемливо 

възнаграждение за земеделските стопани и справедливо преразпределяне на плащанията между 

държавите, видовете производства и производителите. 

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

Проектоизменение 363 
=== AGRI/6017 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 08 77 16 — Подготвително действие — Интелигентни селски райони през ХХ век 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 08 77 16 
2.0.PPPA 

p.m. 3 650 000 p.m. 3 650 000 4 000 000 350 000 4 000 000 4 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. 3 650 000 p.m. 3 650 000 4 000 000 350 000 4 000 000 4 000 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови настоящото равнище на разходите (2019 г.), за да продължи 

правилното изпълнение на този успешен пилотен проект. 

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

Проектоизменение 378 
=== AGRI/6041 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 08 77 17 — Пилотен проект — Разработване на набор от инструменти за земеделските 

стопани за практики, основаващи се на интегрираното управление на вредителите, от целия Съюз 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 08 77 17 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви         

Общо  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 
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Забележки: 

Преди параграф: 

Проучването също така ще разгледа пречките (реални .......... ограничават разпространението и 

приемането на ИУВ в сектора. 

Текстът се изменя, както следва: 

Въпреки че с течение на годините беше прието законодателство на ЕС, което позволява 

устойчива употреба на пестициди, в прилагането му на равнището на държавите членки все 

още има много пропуски, а земеделските стопани твърдят, че заменянето на пестицидите е 

трудно и скъпо и че не съществуват алтернативи.Този бюджетен кредит е предназначен за 

покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали за изпълнение от предходни 

години. 

Въз основа на констатациите от неотдавнашната оценка на Европейската комисия (COM 

(2017)0587 final) предложеното проучване ще оцени мерките за интегрирано управление на 

вредителите (ИУВ), предприети във всяка държава членка, включително върху земеделската 

земя, на която се прилага ИУВ, и евентуално ще ги класифицира по видове култури. 

Проучването ще събира доказателства за намаляване на употребата на пестициди и данни за 

прилаганите практики. Проектът предвижда разработването на набор от инструменти, 

които да позволят на земеделските стопани и техните консултанти да постигнат целта на 

политиката за значително намаляване на зависимостта от пестициди. Наборът от 

инструменти следва да описва, за голям брой култури, протоколите, които да се прилагат за 

ИУВ, включително алтернативите на химическите пестициди. Проучването ще установи и 

ще предложи ефективни подходи, започвайки с промяна в земеделските практики, като когато 

е възможно се използва сеитбооборот, следван по целесъобразност от засяването с издръжливи 

и устойчиви сортове култури, използване на полезни насекоми, употреба на алтернативни 

пестициди и др. Алтернативите следва да бъдат диференцирани и адаптирани към местните 

условия.Въпреки че с течение на годините беше прието законодателство на Съюза, което гарантира 

устойчивата употреба на пестициди, в прилагането му на равнището на държавите членки все още 

има много пропуски, а земеделските стопани твърдят, че заменянето на пестицидите е трудно и 

скъпо или че не съществуват алтернативи. 

Заличава се следният текст: 

Въз основа на констатациите от неотдавнашната оценка на Комисията (COM(2017)0587 final) 

проучването ще оцени мерките за интегрирано управление на вредителите (ИУВ), предприети във 

всяка държава членка, включително върху земеделската земя, на която се прилага ИУВ, и евентуално 

ще ги класифицира по видове култури. Проучването ще събира доказателства за намаляване на 

употребата на пестициди и данни за прилаганите практики. Проектът предвижда разработването на 

набор от инструменти, които да позволят на земеделските стопани и техните консултанти да 

постигнат целта на политиката за значително намаляване на зависимостта от пестициди. Наборът от 

инструменти следва да описва, за голям брой култури, протоколите, които да се прилагат за ИУВ, 

включително алтернативите на химическите пестициди. Проучването ще установи и ще предложи 

ефективни подходи, започвайки с промяна в земеделските практики, като когато е възможно се 

използва сеитбооборот, следван по целесъобразност от засяването с издръжливи и устойчиви сортове 

култури, използване на полезни насекоми и алтернативни пестициди и др. Алтернативите следва да 

бъдат съобразени с местните условия. 

Текстът се изменя, както следва: 

Проектът, разходите за който се изчисляват на 1 500 000 EUR за две години, следва даПроектът 

ще отчита, наред с другото, опита, придобит от работата на Международната организация за 

биологичен контрол (IOBC), Международната асоциация за биологичен контрол на производителите 

(IBMA) и организациите, работещи със земеделски стопани по различни агрономични подходи и 
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ИУВ със земеделски стопани.ИУВ. 

Проучването ще съдържа анализ на това доколко инструментите на ОСПобщата селскостопанска 

политика (ОСП) насърчават ИУВ сред земеделските стопани. То следва същасъщо така даще 

предложи начини за разпространение на практиките из цяла Европа с помощта на инструментите на 

ОСП след 2020 г. (например(напр. консултантските служби на земеделските стопани да могат да 

информират земеделските стопани как да прилагат ИУВ) и структурата на ОСП за екологизиране с 

цел насърчаване на земеделските стопани да прилагат принципите на ИУВ. 

След параграф: 

Проучването също така ще разгледа пречките (реални .......... ограничават разпространението и 

приемането на ИУВ в сектора. 

Добавя се следният текст: 

В член 14 от Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди се 

предвижда, че „държавите членки вземат всички необходими мерки за насърчаване на ниско 

равнище на употреба на пестициди при управление на вредителите, като дават предимство, 

когато е възможно, на нехимични методи, за да преминат професионалните потребители на 

пестициди към практики и продукти измежду наличните за даден причинен от вредители 

проблем, които представляват най-малък риск за здравето на хората и околната среда“. 

Текстът се изменя, както следва: 

В оценката на Европейската комисия за изпълнението на Директивата за постигане на 

устойчива употреба на пестициди (COM(2017) 587 final) се посочва, че „Интегрираното 

управление на вредителите е крайъгълен камък на Директивата, поради което фактът, че 

държавите членки все още не са определили ясни цели и не са предприели мерки за тяхното 

изпълнение, включително по отношение на по-широкото използване на техники за управление 

на земята, като например ротация на културите, е особено тревожно.“член 14 от Директива 

2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди се предвижда „държавите членки да вземат 

всички необходими мерки за насърчаване на ниско равнище на употреба на пестициди при 

управление на вредителите, като дават предимство, когато е възможно, на нехимични методи, за да 

преминат професионалните потребители на пестициди към практики и продукти измежду наличните 

за даден причинен от вредители проблем, които представляват най-малък риск за здравето на хората 

и околната среда“. 

В нея се посочва също, че е необходимо оценката на Комисията на изпълнението на (COM(2017) 587 

final) се посочва, че „държавите членки да дефинират ясни критерии, за да могат да оценяват 

систематично прилагането на осемте принципа на ИУВ и да предприемат необходимите 

принудителни мерки при неспазване на тези принципи. Такива инструменти биха потвърдили 

постигането на очаквания резултат съгласно Директивата, а именно намаляване на 

зависимостта от употребата на пестициди.Интегрираното управление на вредителите е 

крайъгълен камък на Директивата, поради което фактът, че държавите членки все още не са 

определили ясни цели и не са предприели мерки за тяхното изпълнение, включително по отношение 

на по-широкото използване на техники за управление на земята, като например ротация на 

културите, е особено тревожно.“ 

Както Съветът на ЕС по селско стопанство (на 6 ноември 2017 г.), така и Европейският 

парламент (на 13 ноември 2017 г.) обсъдиха констатациите в доклада на Комисията, като 

потвърдиха ангажимента си за осигуряване на по-задълбочено и съдържателно прилагане в 

бъдеще.и че е необходимо „държавите членки да дефинират ясни критерии,за да могат да оценяват 

систематично прилагането на осемте принципа на ИУВ и да предприемат необходимите 

принудителни мерки при неспазване на тези принципи. Такива инструменти биха потвърдили 

постигането на очаквания резултат съгласно Директивата, а именно намаляване на зависимостта от 

употребата на пестициди.” 
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Този проект ще помогне на земеделските стопани и на държавите членки да започнат да 

прилагат съгласувано ИУВ и да намаляват зависимостта на земеделските стопани от 

пестициди.Както Съветът по селско стопанство (на 6 ноември 2017 г.), така и Европейският 

парламент (на 13 ноември 2017 г.) обсъдиха констатациите в доклада на Комисията, като потвърдиха 

ангажимента си за осигуряване на по-задълбочено и съдържателно прилагане в бъдеще. 

Както беше посочено от Европейската комисия, за успешното изпълнение на проекта е 

необходим бюджет от най-малко 1 500 000 EUR. Резултатите от пилотния проект могат да 

бъдат включени в научноизследователския проект „Засилване на интегрираното управление на 

вредителите“. Той може да допринесе за събирането на информация относно настоящото 

прилагане на ИУВ на място и би бил от полза за държавите членки при разработването на 

плановете им за ОСП.Този проект ще помогне на земеделските стопани и на държавите членки да 

започнат да прилагат съгласувано ИУВ и да намалят зависимостта на земеделските стопани от 

пестициди. 

Този пилотен проект в процес на изпълнение, който се предвижда да прерасне в подготвително 

действие, беше успешно преразгледан, като беше предложено увеличение на бюджета му: 1 500 

000 EUR (общ бюджет за 2019—2020 г.). Увеличението на бюджета беше поискано от 

службите на Европейската комисия и заинтересованите участници с цел да се гарантира 

оптималното му изпълнение. Увеличените суми отразяват бюджетните съкращения, които 

бяха направени по време на преговорите по компромисния пакет за пилотните проекти и 

подготвителните действия през 2018 г.Пилотният проект ще генерира резултати, които могат да 

бъдат включени в научноизследователския проект ‘Засилване на интегрираното управление на 

вредителите’ и могат да допринесат за събирането на информация относно настоящото приложение 

на ИУВ на място, и ще бъде от полза за държавите членки при разработването на плановете им за 

ОСП. 

Обосновка: 

Ще бъде разработен набор от успешни мерки за ИУВ, за да се помогне на земеделските стопани и на 

техните консултанти от системата за съвети в селското стопанство в ЕС да се справят с проблема с 

устойчивостта на вредителите и да се увеличи автономността на влаганите ресурси, така че те да 

могат по-добре да избират мерки, съобразени с техните агрономични и икономически ситуации. Това 

ще допринесе за постигането на устойчива употреба на пестицидите, както е предвидено в Директива 

2009/128/ЕО. В рамките на проекта ще бъдат набелязани също така пречките пред навлизането и 

изпълнението на мерките в сектора и ще бъдат предложени възможни решения. 

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

Проектоизменение 335 
=== ENVI/5446 === 

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

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 08 77 17 — Пилотен проект — Разработване на набор от инструменти за земеделските 

стопани за практики, основаващи се на интегрираното управление на вредителите, от целия Съюз 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 08 77 17 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви         

Общо  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Забележки: 
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Преди параграф: 

Проучването също така ще разгледа пречките (реални .......... ограничават разпространението и 

приемането на ИУВ в сектора. 

Текстът се изменя, както следва: 

Въпреки че с течение на годините беше прието законодателство на ЕС, което позволява 

устойчива употреба на пестициди, в прилагането му на равнището на държавите членки все 

още има много пропуски, а земеделските стопани твърдят, че заменянето на пестицидите е 

трудно и скъпо и че не съществуват алтернативи.Този бюджетен кредит е предназначен за 

покриване на поети задължения по линия на пилотния проект, останали за изпълнение от предходни 

години. 

Въз основа на констатациите от неотдавнашната оценка на Европейската комисия (COM 

(2017)0587 final) предложеното проучване ще оцени мерките за интегрирано управление на 

вредителите (ИУВ), предприети във всяка държава членка, включително върху земеделската 

земя, на която се прилага ИУВ, и евентуално ще ги класифицира по видове култури. 

Проучването ще събира доказателства за намаляване на употребата на пестициди и данни за 

прилаганите практики. Проектът предвижда разработването на набор от инструменти, 

които да позволят на земеделските стопани и техните консултанти да постигнат целта на 

политиката за значително намаляване на зависимостта от пестициди. Наборът от 

инструменти следва да описва, за голям брой култури, протоколите, които да се прилагат за 

ИУВ, включително алтернативите на химическите пестициди. Проучването ще установи и 

ще предложи ефективни подходи, започвайки с промяна в земеделските практики, като когато 

е възможно се използва сеитбооборот, следван по целесъобразност от засяването с издръжливи 

и устойчиви сортове култури, използване на полезни насекоми, употреба на алтернативни 

пестициди и др. Алтернативите следва да бъдат диференцирани и адаптирани към местните 

условия.Въпреки че с течение на годините беше прието законодателство на Съюза, което гарантира 

устойчивата употреба на пестициди, в прилагането му на равнището на държавите членки все още 

има много пропуски, а земеделските стопани твърдят, че заменянето на пестицидите е трудно и 

скъпо или че не съществуват алтернативи. 

Заличава се следният текст: 

Въз основа на констатациите от неотдавнашната оценка на Комисията (COM(2017)0587 final) 

проучването ще оцени мерките за интегрирано управление на вредителите (ИУВ), предприети във 

всяка държава членка, включително върху земеделската земя, на която се прилага ИУВ, и евентуално 

ще ги класифицира по видове култури. Проучването ще събира доказателства за намаляване на 

употребата на пестициди и данни за прилаганите практики. Проектът предвижда разработването на 

набор от инструменти, които да позволят на земеделските стопани и техните консултанти да 

постигнат целта на политиката за значително намаляване на зависимостта от пестициди. Наборът от 

инструменти следва да описва, за голям брой култури, протоколите, които да се прилагат за ИУВ, 

включително алтернативите на химическите пестициди. Проучването ще установи и ще предложи 

ефективни подходи, започвайки с промяна в земеделските практики, като когато е възможно се 

използва сеитбооборот, следван по целесъобразност от засяването с издръжливи и устойчиви сортове 

култури, използване на полезни насекоми и алтернативни пестициди и др. Алтернативите следва да 

бъдат съобразени с местните условия. 

Текстът се изменя, както следва: 

Проектът, разходите за който се изчисляват на 1 500 000 EUR за две години, следва даПроектът 

ще отчита, наред с другото, опита, придобит от работата на Международната организация за 

биологичен контрол (IOBC), Международната асоциация за биологичен контрол на производителите 

(IBMA) и организациите, работещи със земеделски стопани по различни агрономични подходи и 

ИУВ със земеделски стопани.ИУВ. 

Проучването ще съдържа анализ на това доколко инструментите на ОСПобщата селскостопанска 
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политика (ОСП) насърчават ИУВ сред земеделските стопани. То следва същасъщо така даще 

предложи начини за разпространение на практиките из цяла Европа с помощта на инструментите на 

ОСП след 2020 г. (например(напр. консултантските служби на земеделските стопани да могат да 

информират земеделските стопани как да прилагат ИУВ) и структурата на ОСП за екологизиране с 

цел насърчаване на земеделските стопани да прилагат принципите на ИУВ. 

След параграф: 

Проучването също така ще разгледа пречките (реални .......... ограничават разпространението и 

приемането на ИУВ в сектора. 

Добавя се следният текст: 

В член 14 от Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди се 

предвижда, че „държавите членки вземат всички необходими мерки за насърчаване на ниско 

равнище на употреба на пестициди при управление на вредителите, като дават предимство, 

когато е възможно, на нехимични методи, за да преминат професионалните потребители на 

пестициди към практики и продукти измежду наличните за даден причинен от вредители 

проблем, които представляват най-малък риск за здравето на хората и околната среда“. 

Текстът се изменя, както следва: 

В оценката на Европейската комисия за изпълнението на Директивата за постигане на 

устойчива употреба на пестициди (COM(2017) 587 final) се посочва, че „Интегрираното 

управление на вредителите е крайъгълен камък на Директивата, поради което фактът, че 

държавите членки все още не са определили ясни цели и не са предприели мерки за тяхното 

изпълнение, включително по отношение на по-широкото използване на техники за управление 

на земята, като например ротация на културите, е особено тревожно.“член 14 от Директива 

2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди се предвижда „държавите членки да вземат 

всички необходими мерки за насърчаване на ниско равнище на употреба на пестициди при 

управление на вредителите, като дават предимство, когато е възможно, на нехимични методи, за да 

преминат професионалните потребители на пестициди към практики и продукти измежду наличните 

за даден причинен от вредители проблем, които представляват най-малък риск за здравето на хората 

и околната среда“. 

В нея се посочва също, че е необходимо оценката на Комисията на изпълнението на (COM(2017) 587 

final) се посочва, че „държавите членки да дефинират ясни критерии, за да могат да оценяват 

систематично прилагането на осемте принципа на ИУВ и да предприемат необходимите 

принудителни мерки при неспазване на тези принципи. Такива инструменти биха потвърдили 

постигането на очаквания резултат съгласно Директивата, а именно намаляване на 

зависимостта от употребата на пестициди.Интегрираното управление на вредителите е 

крайъгълен камък на Директивата, поради което фактът, че държавите членки все още не са 

определили ясни цели и не са предприели мерки за тяхното изпълнение, включително по отношение 

на по-широкото използване на техники за управление на земята, като например ротация на 

културите, е особено тревожно.“ 

Както Съветът на ЕС по селско стопанство (на 6 ноември 2017 г.), така и Европейският 

парламент (на 13 ноември 2017 г.) обсъдиха констатациите в доклада на Комисията, като 

потвърдиха ангажимента си за осигуряване на по-задълбочено и съдържателно прилагане в 

бъдеще.и че е необходимо „държавите членки да дефинират ясни критерии,за да могат да оценяват 

систематично прилагането на осемте принципа на ИУВ и да предприемат необходимите 

принудителни мерки при неспазване на тези принципи. Такива инструменти биха потвърдили 

постигането на очаквания резултат съгласно Директивата, а именно намаляване на зависимостта от 

употребата на пестициди.” 

Този проект ще помогне на земеделските стопани и на държавите членки да започнат да 

прилагат съгласувано ИУВ и да намаляват зависимостта на земеделските стопани от 

пестициди.Както Съветът по селско стопанство (на 6 ноември 2017 г.), така и Европейският 
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парламент (на 13 ноември 2017 г.) обсъдиха констатациите в доклада на Комисията, като потвърдиха 

ангажимента си за осигуряване на по-задълбочено и съдържателно прилагане в бъдеще. 

Както беше посочено от Европейската комисия, за успешното изпълнение на проекта е 

необходим бюджет от най-малко 1 500 000 EUR. Резултатите от пилотния проект могат да 

бъдат включени в научноизследователския проект „Засилване на интегрираното управление на 

вредителите“. Той може да допринесе за събирането на информация относно настоящото 

прилагане на ИУВ на място и би бил от полза за държавите членки при разработването на 

плановете им за ОСП.Този проект ще помогне на земеделските стопани и на държавите членки да 

започнат да прилагат съгласувано ИУВ и да намалят зависимостта на земеделските стопани от 

пестициди. 

Този пилотен проект в процес на изпълнение, който се предвижда да прерасне в подготвително 

действие, беше успешно преразгледан, като беше предложено увеличение на бюджета му: 1 500 

000 EUR (общ бюджет за 2019—2020 г.). Увеличението на бюджета беше поискано от 

службите на Европейската комисия и заинтересованите участници с цел да се гарантира 

оптималното му изпълнение. Увеличените суми отразяват бюджетните съкращения, които 

бяха направени по време на преговорите по компромисния пакет за пилотните проекти и 

подготвителните действия през 2018 г.Пилотният проект ще генерира резултати, които могат да 

бъдат включени в научноизследователския проект ‘Засилване на интегрираното управление на 

вредителите’ и могат да допринесат за събирането на информация относно настоящото приложение 

на ИУВ на място, и ще бъде от полза за държавите членки при разработването на плановете им за 

ОСП. 

Обосновка: 

Ще бъде разработен набор от успешни мерки за ИУВ, за да се помогне на земеделските стопани и на 

техните консултанти от системата за съвети в селското стопанство в ЕС да се справят с проблема с 

устойчивостта на вредителите и да се увеличи автономността на влаганите ресурси, така че те да 

могат по-добре да избират мерки, съобразени с техните агрономични и икономически ситуации. Това 

ще допринесе за постигането на устойчива употреба на пестицидите, както е предвидено в Директива 

2009/128/ЕО. В рамките на проекта ще бъдат набелязани също така пречките пред навлизането и 

изпълнението на мерките в сектора и ще бъдат предложени възможни решения. 

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

Проектоизменение 362 
=== AGRI/6014 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 05 08 77 18 — Пилотен проект – оперативна програма: структуриране на хранително-

вкусовите сектори за осигуряване на предаването на семейните стопанства и устойчивостта на 

местното селско стопанство 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 08 77 18 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 525 000 1 500 000 840 000 

Резерви         

Общо  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 525 000 1 500 000 840 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови настоящото равнище на разходите (2019 г.), за да продължи 

правилното изпълнение на този успешен пилотен проект. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 833 
=== S&D//7323 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 05 08 77 19 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 08 77 19 
2.0.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Разработване на набор от инструменти за земеделските стопани във 

връзка с практики, основаващи се на интегрираното управление на вредителите, от целия 

Съюз 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Текстът се изменя, както следва: 

Въпреки че законодателството на ЕС беше развивано през годините, за да се даде възможност 

за устойчива употреба на пестициди, все още има много пропуски при прилагането му на 

равнището на държавите членки, а земеделските производители твърдят, че замяната на 

пестицидите е трудна, скъпа и че не съществуват алтернативи. Този бюджетен кредит е 

предназначен за покриване на останалите неизпълнени поети задължения от предходни години 

по линия на пилотния проект. 

Въз основа на констатациите от неотдавнашната оценка на Европейската комисия (COM 

(2017)0587 final) предложеното проучване ще оцени мерките за интегрирано управление на 

вредителите (ИУВ), предприети във всяка държава членка, включително върху земеделската 

земя, на която се прилага ИУВ, и евентуално ще ги класифицира по видове култури. 

Проучването ще събира доказателства за намаляване на употребата на пестициди и данни за 

прилаганите практики. Проектът предвижда разработването на набор от инструменти, 

които да позволят на земеделските стопани и техните консултанти да постигнат целта на 

политиката за значително намаляване на зависимостта от пестициди. Наборът от 

инструменти следва да описва, за голям брой култури, протоколите, които да се прилагат за 

ИУВ, включително алтернативите на химическите пестициди. Проучването ще установи и 

ще предложи ефективни подходи, започвайки с промяна в земеделските практики, като когато 

е възможно се използва сеитбооборот, следван по целесъобразност от засяването с издръжливи 

и устойчиви сортове култури, използване на полезни насекоми, употреба на алтернативни 

пестициди и др. Алтернативите следва да бъдат диференцирани и адаптирани към местните 

условия. Въпреки че с течение на годините беше прието законодателство на Съюза, което 

гарантира устойчивата употреба на пестициди, в прилагането му на равнището на 

държавите членки все още има много пропуски, а земеделските стопани твърдят, че 

заменянето на пестицидите е трудно и скъпо или че не съществуват алтернативи. 

Проектът, разходите за който се оценяват на приблизително 1 500 000 EUR за период от 2 

години, следва да вземе предвид, inter alia, опита, натрупан от работата, извършена от 

Международната организация за биологичен контрол (IOBC), Международната асоциация за 

биологичен контрол на производителите (IBMA) и организациите, работещи по различни 
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агрономични подходи и ИУВ със земеделски стопани. Въз основа на констатациите от 

неотдавнашната оценка на Комисията (COM (2017) 587 final), проучването ще оцени мерките 

за интегрирано управление на вредителите (ИУВ), предприети във всяка от държавите членки, 

включително земеделските земи, управлявани в рамките на ИУВ, и евентуално ще ги 

класифицира по видове култури. Проучването ще събира доказателства за намаляване на 

употребата на пестициди и данни за прилаганите практики. Проектът предвижда 

разработването на набор от инструменти, които да позволят на земеделските стопани и 

техните консултанти да постигнат целта на политиката за значително намаляване на 

зависимостта от пестициди. Наборът от инструменти следва да описва, за голям брой 

култури, протоколите, които да се прилагат за ИУВ, включително алтернативите на 

химическите пестициди. Проучването ще установи и ще предложи ефективни подходи, 

започвайки с промяна в земеделските практики, като когато е възможно се използва 

сеитбооборот, следван по целесъобразност от засяването с издръжливи и устойчиви сортове 

култури, използване на полезни насекоми и алтернативни пестициди и др. Алтернативите 

следва да бъдат съобразени с местните условия. 

Проучването ще съдържа анализ на това доколко инструментите на ОСП насърчават ИУВ 

сред земеделските стопани. То следва също така да предложи начини за разпространение на 

практиките из цяла Европа с помощта на инструментите на ОСП след 2020 г. (например 

консултантските служби на земеделските стопани да могат да информират земеделските 

стопани за това как да прилагат ИУВ) и структурата на ОСП за екологизиране с цел 

насърчаване на земеделските стопани да прилагат принципите на ИУВ. В проекта ще бъде 

взет предвид, наред с другото, опитът, придобит от работата, извършена от 

Международната организация за биологичен контрол (IOBC), Международната асоциация за 

биологичен контрол на производителите (IBMA) и организациите, работещи със земеделски 

стопани по различни агрономически подходи и ИУВ. 

Проучването също така ще разгледа пречките (реални или предполагаеми), забелязани от 

земеделските стопани и експертите, които ограничават разпространението и приемането на 

ИУВ в сектора. В проучването ще се съдържа анализ на това доколко инструментите на 

общата селскостопанска политика (ОСП) успяват да насърчат ИУВ сред земеделските 

стопани. То също така ще предложи начини за разпространение на практиките из цяла Европа 

с помощта на инструментите на ОСП след 2020 г. (напр. консултантските служби на 

земеделските стопани да информират земеделските стопани как да прилагат ИУВ) и 

структурата на ОСП за екологизиране с цел насърчаване на земеделските стопани да прилагат 

принципите на ИУВ. 

В член 14 от Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди се 

предвижда, че „държавите членки вземат всички необходими мерки за насърчаване на ниско 

равнище на употреба на пестициди при управление на вредителите, като дават предимство, 

когато е възможно, на нехимични методи, за да преминат професионалните потребители на 

пестициди към практики и продукти измежду наличните за даден причинен от вредители 

проблем, които представляват най-малък риск за здравето на хората и околната среда“. 

Проучването също така ще разгледа пречките (реални или предполагаеми), забелязани от 

земеделските стопани и експертите, които ограничават разпространението и приемането на 

ИУВ в сектора. 

В оценката на Европейската комисия на изпълнението на устойчивата употреба на пестициди 

(COM(2017) 587 final) е записано следното: В член 14 от Директива 2009/128/ЕО относно 

устойчивата употреба на пестициди се посочва, че интегрираното управление на вредителите 

е крайъгълен камък на директивата, поради което фактът, че държавите членки все още не са 

определили ясни цели и не са предприели мерки за тяхното изпълнение, включително по 

отношение на по-широкото използване на техники за управление на земята, като например 

ротация на културите, е особено тревожно. Държавите членки вземат всички необходими 

мерки за насърчаване на ниско равнище на употреба на пестициди при управление на 
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вредителите, като дават предимство, когато е възможно, на нехимични методи, за да 

преминат професионалните потребители на пестициди към практики и продукти измежду 

наличните за даден причинен от вредители проблем, които представляват най-малък риск за 

здравето на хората и околната среда. 

И също: В оценката на Комисията на изпълнението на (COM(2017) 587 final) относно 

устойчивата употреба на пестициди се посочва, че е необходимо държавите членки да 

дефинират ясни критерии, за да могат да оценяват систематично прилагането на осемте 

принципа на ИУВ и да предприемат необходимите принудителни мерки при неспазване на тези 

принципи. Такива инструменти биха потвърдили постигането на очаквания резултат съгласно 

Директивата, а именно намаляване на зависимостта от употребата на пестициди. 

Интегрираното управление на вредителите е крайъгълен камък на Директивата, поради което 

фактът, че държавите членки все още не са определили ясни цели и не са предприели мерки за 

тяхното изпълнение, включително по отношение на по-широкото използване на техники за 

управление на земята, като например ротация на културите, е особено тревожно. 

Както Съветът на ЕС по селско стопанство (на 6 ноември 2017 г.), така и Европейският 

парламент (на 13 ноември 2017 г.) обсъдиха констатациите в доклада на Комисията, като 

потвърдиха ангажимента си за осигуряване на по-задълбочено и съдържателно прилагане в 

бъдеще. В доклада се посочва също така, че е необходимо „държавите членки да дефинират 

ясни критерии, за да могат да оценяват систематично прилагането на осемте принципа на 

ИУВ и да предприемат необходимите принудителни мерки при неспазване на тези принципи. 

Такива инструменти биха потвърдили постигането на очаквания резултат съгласно 

Директивата, а именно намаляване на зависимостта от употребата на пестициди.” 

Този проект ще помогне на земеделските стопани и държавите членки да започнат да 

прилагат съгласувано принципите на ИУВ и да намалят зависимостта на земеделските 

стопани от пестициди. Както Съветът на ЕС по селско стопанство (на 6 ноември 2017 г.), 

така и Европейският парламент (на 13 ноември 2017 г.) обсъдиха констатациите в доклада на 

Комисията, като потвърдиха ангажимента си за осигуряване на по-задълбочено и 

съдържателно прилагане в бъдеще. 

Както беше посочено от Европейската комисия, за успешното изпълнение на проекта е 

необходим бюджет от най-малко 1 500 000 EUR. Резултатите от пилотния проект могат да 

бъдат включени в научноизследователския проект „Засилване на интегрираното управление на 

вредителите“. Той може да допринесе за събирането на информация относно настоящото 

прилагане на ИУВ на място и да бъде полезен за държавите членки с цел разработване на 

техните планове по ОСП. Този проект ще помогне на земеделските стопани и на държавите 

членки да започнат да прилагат системно ИУВ и да се намали зависимостта на земеделските 

стопани от пестициди. 

Този пилотен проект в процес на изпълнение, който се предвижда да прерасне в подготвително 

действие, беше успешно преразгледан, като беше предложено увеличение на бюджета му: 1 500 

000 EUR (общ бюджет за 2019 – 2020 г.). Увеличението на бюджета беше поискано от 

службите на Европейската комисия и заинтересованите участници с цел да се гарантира 

оптималното му изпълнение. Увеличените суми отразяват бюджетните съкращения, които 

бяха направени по време на преговорите по компромисния пакет за пилотните проекти и 

подготвителните действия през 2018 г. Пилотният проект ще генерира резултати, които 

могат да бъдат включени в научноизследователския проект ‘Засилване на интегрираното 

управление на вредителите’ и могат да допринесат за събирането на информация относно 

настоящото приложение на ИУВ на място, и ще бъде от полза за държавите членки при 

разработването на плановете им за ОСП. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 
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Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Ще бъде разработен набор от успешни мерки за ИУВ, за да се помогне на земеделските стопани и на 

техните консултанти от системата за съвети в селското стопанство в ЕС да се справят с проблема с 

устойчивостта на вредителите и да се увеличи автономността на влаганите ресурси, така че те да 

могат по-добре да избират мерки, съобразени с техните агрономични и икономически ситуации. Това 

ще допринесе за постигането на устойчива употреба на пестицидите, както е предвидено в Директива 

2009/128/ЕО. В рамките на проекта ще бъдат набелязани също така пречките пред навлизането и 

изпълнението на мерките в сектора и ще бъдат предложени възможни решения. 

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

Проектоизменение 1071 
=== GUE//8235 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 05 08 77 19 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 08 77 19 
2.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Оценка на въздействието на практиките на заграбване на земи в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Предлага се осъществяването на проучване с цел: 

да се направи количествена оценка на имотите и обработваемите земи, прехвърлени на големи 

икономически групировки и инвестиционни фондове, 

да се изясни разпределението на собствеността в Европа, 

да се разгледа в каква степен младите земеделски стопани имат достъп до обработваема земя, 

да се разгледа въздействието на договореностите относно собствеността върху земята върху 

земевладението от трети лица във всяка държава членка, 

да се разгледат защитните мерки за малките и средните земеделски системи и поземлената 

собственост във всяка държава членка. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

През последното десетилетие по света на чуждестранни инвеститори са били продадени над 33 

милиона хектара земя – обща площ, която е равна на площта на Португалия. Тези сделки често се 

осъществяват без предварителното свободно и информирано съгласие на общностите и често водят 

до изгонването на земеделските стопани и техните семейства от домовете им. 

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

Проектоизменение 1072 
=== GUE//8236 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 05 08 77 19 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

05 08 77 19 
2.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Проучване на въздействието на концентрацията на продажбите на дребно 

върху доходите на земеделските стопани и животновъдите 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Предлага се осъществяването на проучване с цел: 

– да се направи количествена оценка на разпределението на добавената стойност от 

земеделието по веригата на производство и дистрибуция, 

– да се разгледа динамиката на пазара и произтичащите от нея тенденции, особено що се 

отнася до функционирането на пазара и конкурентното право, приложимо в ЕС, 

– да се предложат механизми за ограничаване на маржовете на печалба на всеки етап на 

производство и дистрибуция, като се осигуряват справедлива възвръщаемост за 

производителите и конкурентни цени за потребителите. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Отговорността на големите търговци на дребно за намаляването на изкупните цени за 

производителите е широко призната. Целта на проучването е да се направи количествена оценка на 

последиците като цяло от тези практики и едновременно с това да се разгледат възможните начини за 

предотвратяването им и за осигуряването на справедлива възвръщаемост за европейските земеделски 

стопани. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 1073 
=== GUE//8237 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 05 08 77 19 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 08 77 19 
2.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Проучване на земеползването в Европа — пряк достъп до земя за дребните 

земеделски стопани 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Проучване на потребностите и гаранциите във връзка с дребните и средните семейни 

земеделски стопанства, правата на земевладеене и сделките с държавата, като се разгледат 

последиците от мерки като: 

използването от всяка държава членка на естествените и придобитите ресурси за повишаване 

на националното производство и ползваната земеделска земя, 

нормативна уредба относно земеделската аренда, която осигурява справедлива възвръщаемост 

и стабилност за хората, обработващи земята, чрез писмени договори, които са съобразени с 

всеки вид операция, като се има предвид времето, необходимо за постигането на 

възвръщаемост на инвестицията, 

енергийни разноски, съобразени със семейното земеделие и платими само през месеците на 

потребление, и такси за напояване, определяни в съгласие със семейните земеделски стопани, 

данъци за дребните и средните земеделски стопанства в селските райони, които отчитат 

нетния им годишен доход, 

по-ниски данъци върху основни фактори за производство и предоставяни услуги, включително 

разходи за електроенергия и горива и данък върху добавената стойност (ДДС), 

по-добри пенсии и условия за пенсиониране, които са еднакви за мъжете и жените, с 

периодични актуализации в съответствие с покачващата се издръжка на живота, 

осигурено предоставяне на местни обществени услуги, като училища и здравни заведения, 

осигурен обмен на обществена земя, за да могат младите земеделски стопани с дребни и средни 

земеделски стопанства да придобиват земя. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 
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Дребните и средните земеделски стопанства са от първостепенно значение за земеползването и 

местното производство на качествени храни. В допълнение те въплъщават зачитането на 

многообразието и следователно щадят в по-голяма степен околната среда, като използват по-слабо 

агресивни методи на селскостопанско производство и приемат отговорността за съхранение на 

породите, видовете и местните посевни материали, както и запазването на традиционните методи на 

производство и екологосъобразни практики. Следователно е все по-важно да се осигури достъпът им 

до земя. 

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

Проектоизменение 1074 
=== GUE//8238 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 05 08 77 19 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

05 08 77 19 
2.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Насърчаване на заселването в селските райони — борба със запустяването 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да насърчи хората да се заселват в селските райони и да се 

постигне по-добро разбиране за възможните начини за постигането на това чрез инициативи 

на местно и регионално равнище, като се определят потребностите и ресурсите на всяка 

област/регион. 

Етапи на проекта: 

– събиране на информация в държавите членки относно потребностите, които следва да 

бъдат удовлетворени, за да се насърчат хората да се заселват в селските райони (с 

консултации с отделни лица и различни местни участници и органи); 

– набелязване на проблемите и възможностите на всеки регион с оглед на тази цел; 

– анализ на най-добрите практики и постигнатите успехи; 

– започване на проекти на местно и регионално равнище за насърчаване на хората да се 

заселват в селските райони. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Насърчаването на хората да се заселват в селските райони е от изключително значение за 

осигуряването на териториално сближаване, за предотвратяване на запустяването, за обръщане 
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на тенденцията на напускане на селските райони, за насърчаване на растежа и за предотвратяването 

на бедствия. Въпреки че в Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември са предвидени мерки, те се 

оказват недостатъчни или неефективни и не успяват да постигнат желаните резултати за създаването 

на условия за заселване в селските райони. 

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

Проектоизменение 286 
=== REGI/6252 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 25 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 25 
2.0.PPPA 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Интелигентна градска мобилност чрез автономни превозни средства 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В средносрочен и дългосрочен план градовете в целия Европейски съюз следва да прилагат в 

широк мащаб концепцията за автономните електрически автомобили/ автомобили без водач, 

която им помага да насърчават по-добра и екологосъобразна политика за градска мобилност за 

техните граждани, туристи, други заинтересовани страни и околната среда. Този пилотен 

проект предполага, че ще се реализира набор от интегрирани действия в поне 10 града 

(пилотни градове) с различна големина от различни държави – членки на ЕС, като тук се 

включват натоварени градски центрове и приоритетни квартали, туристически дестинации, в 

т.ч. крепости, тематични увеселителни паркове или курорти, летища, образователни 

комплекси, големи болници и др. Проектът взема под внимание едно добро географско 

равновесие между градовете, които се намират в държави от северната, южната, източната, 

западната и централната част на ЕС, между по-богати и по-бедни градове, между по-значими 

или малки до средно големи градове. Разглеждаме градове със силна политическа воля, 

компетентен административен и технически капацитет за изпитване на тези автономни 

превозни средства и за персонализиране на бъдеща инициатива, при която пилотната фаза 

преминава на общностно равнище. 

Проектът съчетава по интегриран начин придобиването на малки автобуси без водач с 

капацитет 15 души, включително достъпни за хора с увреждания, които предлагат по-голяма, 

ефективна и интелигентна мобилност на пилотните градове и частните обекти. 

Тези автобуси използват данни от лидар сензори, камери, GPS RK, IMU и одометрия, които 

биват обединени и анализирани чрез задълбочени програми за обучение, изкуствен интелект и 

високоскоростна връзка. 

Придобиването се допълва от интензивни образователни кампании, популяризирани чрез 

канали на социалните медии в кметства, училища, университети, туристически 

информационни центрове, жилищни асоциации, съюзи и др. Целта на тези кампании е да се 

развие солидна градска култура, обществено ориентирана към използването на този 

алтернативен транспортен модел, и да се засили значението на алтернативите за 

екологосъобразна мобилност в европейската градска среда; също така да се популяризира по 
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видим начин финансовата подкрепа на Европейската комисия. В края на проекта ще бъдат 

изготвени насоки, отчитащи извлечените поуки, които ще бъдат публикувани на всички 

официални езици на ЕС. Те ще бъдат разпространявани по съответните официални канали 

(например сдружения на общини във всяка държава – членка на ЕС, съответни рамкови мрежи 

за органите на местно управление, туристически дестинации, транспортни съюзи). Ще бъдат 

проведени публични прояви (напр. пресконференция) и практически демонстрации в 

Европейския парламент, Комитета на регионите или Европейската комисия и във всеки 

пилотен град. 

Автобусите ще бъдат оборудвани с интелигентни съоръжения (напр. цифрови дисплеи), които 

предлагат необходимата информация за маршрута, дестинацията, въглеродния отпечатък, 

образователното послание относно важността да се живее в екологосъобразна градска среда; 

те ще измерват качеството на въздуха в реално време, използвайки датчици, ще съобщават за 

пристигането/заминаването си в станции, използвайки аудио и показвани по цифров начин 

съобщения. Те ще предоставят на пътниците безплатен безжичен интернет. По време на 

пилотния проект достъпът до тези автобуси ще бъде безплатен за гражданите. 

Оперативните разходи, които са необходими за тяхната оптимална функция, ще бъдат 

покрити от проектите и гаранциите, предложени от дружеството, спечелило обществена 

поръчка за доставка на автобусите. 

Друг основен аргумент е, че този вид пилотен проект чрез конкретни резултати създава модел, 

който може да се променя по мащаб – т.е. може да се възпроизведе на равнището на различни 

градове в ЕС, с различни и специфични потребности от мобилност. Неговите резултати 

подкрепят общините и други заинтересовани страни (включително частни оператори) да 

подготвят бъдещите си проекти за мобилност, които биха могли да бъдат финансирани от 

Европейската комисия и националните правителства в рамките на бъдещия период на 

финансиране (2021 – 2024 г.) чрез регионални оперативни програми и други програми, които 

подкрепят политиката на сближаване на ЕС. Те са по-добре запознати с разходите, 

изискванията за безопасност и сигурност, логистиката, разходите за поддръжка, разходите за 

финансова достъпност. Градовете биха могли да се адаптират и да приемат нови местни 

решения/политики за интелигентна градска мобилност, като засилват значението на 

използването на интегрирани алтернативни видове градски транспорт, на мобилността като 

обслужване, на флотите от екологосъобразни превозни средства – по ефикасен и безопасен 

начин и в подходяща градска среда. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Автономните превозни средства (AutoV), използвани от местната администрация, предлагат нещо 

повече от устойчиво решение за градска мобилност. Те също така са най-добрата технология, 

възприета от хората в широк мащаб. Управлявано от орган, на който гражданите са предоставили 

доверието си, това решение предлага възможност за изпитване и възпроизвеждане в различни 

мащаби на съвместното съществуване на хората и технологиите в града: от етичния кодекс, който 

трябва да бъде приет, до публичните политики за внедряването му в градския живот, по-големият 

брой автономни превозни средства в градовете ще подсили местните интелигентни стратегии. 

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

Проектоизменение 16 
=== TRAN/5527 === 
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Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 26 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 26 
2.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Прилагане на системи за единни и мултимодални билети  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Градската мобилност, разглеждана като съвкупност от различни видове обществен 

транспорт, трябва да допринесе за съкращаване на продължителността на пътуването от 

дома до работното място и обратно, да гарантира оперативната съвместимост, да увеличи 

привлекателността на обществения транспорт за населението и да намали използването на 

частния транспорт, като по този начин подпомага устойчивостта на околната среда и на 

климата и развитието на обществото. За тази цел са необходими интегрирани транспортни 

системи, което се отнася и за издаването на билети. Действителността в някои метрополни 

области в ЕС противоречи на този принцип: транспортните системи са разпръснати и 

системите за издаване на билети са хаотични (в някои метрополни области съществуват 

хиляди различни видове билети), поради което използването на обществен транспорт е по-

сложно, по-скъпо и по-малко привлекателно. Този пилотен проект има за цел да идентифицира 

системи за обществен транспорт, при които издаването на билети е сложно, и да предложи 

план за действие за прилагане на система за единни и мултимодални билети. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Действителността в някои метрополни области в ЕС противоречи на най-устойчивите практики в 

областта на обществения транспорт: транспортните системи са разпръснати и системите за издаване 

на билети са хаотични (в някои метрополни области съществуват хиляди различни видове билети). 

Това усложнява използването на обществен транспорт, прави го по-скъпо и по-малко привлекателно, 

увеличава необходимостта да се прибягва до частен транспорт, увеличава емисиите на парникови 

газове и влошава оперативността на градската мобилност. Необходимо е да се създадат системи, 

каквито се предлагат в проекта. 

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

Проектоизменение 844 
=== S&D//7334 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 26 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 26 
2.0.PPPA 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Интелигентна градска мобилност чрез автономни превозни средства 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

В средносрочен и дългосрочен план градовете в целия Европейски съюз следва да прилагат в 

широк мащаб концепцията за автономните електрически автомобили/ автомобили без водач, 

която им помага да насърчават по-добра и екологосъобразна политика за градска мобилност за 

техните граждани, туристи, други заинтересовани страни и околната среда. Този пилотен 

проект предполага, че ще се реализира набор от интегрирани действия в поне 10 града 

(пилотни градове) с различна големина от различни държави – членки на ЕС, като тук се 

включват натоварени градски центрове и приоритетни квартали, туристически дестинации, в 

т.ч. крепости, тематични увеселителни паркове или курорти, летища, образователни 

комплекси, големи болници и др. Проектът взема под внимание едно добро географско 

равновесие между градовете, които се намират в държави от северната, южната, източната, 

западната и централната част на ЕС, между по-богати и по-бедни градове, между по-значими 

или малки до средно големи градове. Разглеждаме градове със силна политическа воля, 

компетентен административен и технически капацитет за изпитване на тези автономни 

превозни средства и за персонализиране на бъдеща инициатива, при която пилотната фаза 

преминава на общностно равнище. 

Проектът съчетава по интегриран начин придобиването на малки автобуси без водач с 

капацитет 15 души, включително достъпни за хора с увреждания, които предлагат по-голяма, 

ефективна и интелигентна мобилност на пилотните градове и частните обекти. 

Тези автобуси използват данни от LIDAR сензори, камери, GPS RK, IMU и одометрия, които 

биват обединени и анализирани чрез задълбочени програми за обучение, изкуствен интелект и 

високоскоростна връзка. 

Придобиването се допълва от интензивни образователни кампании, популяризирани чрез 

канали на социалните медии в кметства, училища, университети, туристически 

информационни центрове, жилищни асоциации, съюзи и др. Целта на тези кампании е да се 

развие солидна градска култура, обществено ориентирана към използването на този 

алтернативен транспортен модел, и да се засили значението на алтернативите за 

екологосъобразна мобилност в европейската градска среда; също така да се популяризира по 

видим начин финансовата подкрепа на Европейската комисия. В края на проекта ще бъдат 

изготвени насоки, отчитащи извлечените поуки, които ще бъдат публикувани на всички 

официални езици на ЕС. Те ще бъдат разпространявани по съответните официални канали 

(например сдружения на общини във всяка държава – членка на ЕС, съответни рамкови мрежи 

за органите на местно управление, туристически дестинации, транспортни съюзи). Ще бъдат 

проведени публични прояви (напр. пресконференция) и практически демонстрации в 

Европейския парламент, Комитета на регионите или Европейската комисия и във всеки 

пилотен град. 
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Автобусите ще бъдат оборудвани с интелигентни съоръжения (напр. цифрови дисплеи), които 

предлагат необходимата информация за маршрута, дестинацията, въглеродния отпечатък, 

образователното послание относно важността да се живее в екологосъобразна градска среда; 

те ще измерват качеството на въздуха в реално време, използвайки датчици, ще съобщават за 

пристигането/заминаването си в станции, използвайки аудио и показвани по цифров начин 

съобщения. Те ще предоставят на пътниците безплатен безжичен интернет. По време на 

пилотния проект достъпът до тези автобуси ще бъде безплатен за гражданите. 

Оперативните разходи, които са необходими за тяхната оптимална функция, ще бъдат 

покрити от проектите и гаранциите, предложени от дружеството, спечелило обществена 

поръчка за доставка на автобусите. 

Друг основен аргумент е, че този вид пилотен проект чрез конкретни резултати създава модел, 

който може да се променя по мащаб – т.е. може да се възпроизведе на равнището на различни 

градове в ЕС, с различни и специфични потребности от мобилност. Неговите резултати 

подкрепят общините и други заинтересовани страни (включително частни оператори) да 

подготвят бъдещите си проекти за мобилност, които биха могли да бъдат финансирани от 

Европейската комисия и националните правителства в рамките на бъдещия период на 

финансиране (2021 – 2024 г.) чрез регионални оперативни програми и други програми, които 

подкрепят политиката на сближаване на ЕС. Те са по-добре запознати с разходите, 

изискванията за безопасност и сигурност, логистиката, разходите за поддръжка, разходите за 

финансова достъпност. Градовете биха могли да се адаптират и да приемат нови местни 

решения/политики за интелигентна градска мобилност, като засилват значението на 

използването на интегрирани алтернативни видове градски транспорт, на мобилността като 

обслужване, на флотите от екологосъобразни превозни средства – по ефикасен и безопасен 

начин и в подходяща градска среда. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Автономните превозни средства (AutoV), използвани от местната администрация, предлагат нещо 

повече от устойчиво решение за градска мобилност. Те също така са най-добрата технология, 

възприета от хората в широк мащаб. Управлявано от орган, на който гражданите са предоставили 

доверието си, това решение предлага възможност за изпитване и възпроизвеждане в различни 

мащаби на съвместното съществуване на хората и технологиите в града: от етичния кодекс, който 

трябва да бъде приет, до публичните политики за внедряването му в градския живот, по-големият 

брой автономни превозни средства в градовете ще подсили местните интелигентни стратегии. 

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

Проектоизменение 17 
=== TRAN/5528 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 27 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 27 
2.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви         

Общо      500 000 250 000 500 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Безопасни коли за нашите деца Проучване на осъществимостта на 

въвеждането на автоматични алармени устройства като задължителни системи в 

превозните средства с цел предотвратяване на забравянето на деца. 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Забързаният ритъм на съвременното общество увеличава броя на случаите на амнезия или 

прекъсване на паметта, довели до трагедии, като например забравянето на дете в автомобила 

със сериозна опасност за живота на детето. 

Понастоящем на пазара съществуват устройства, които откриват присъствието на бебето 

върху детската седалка; в процес на разработване са и други нови устройства. Явлението 

„забравени бебета“ в автомобилите придобива все по-голямо значение и се превръща в обект на 

научни изследвания и технологични иновации. Целта е да се гарантира, че автомобилът е 

безопасно място за бебета. 

Необходими са нови системи за сигурност и нови стандарти. Гражданите и производителите 

следва да участват в тяхното създаване. По-специално автомобилният сектор следва да 

подобри сигнализаторите за непоставени обезопасителни колани, като използва комбинация 

от визуален и звуков сигнал, и да се съсредоточи върху облегалките и детските седалки и върху 

разработването на устройства, способни бързо да привличат вниманието на водача или на 

всяко лице извън превозното средство чрез визуални, звукови и тактилни сигнали, които могат 

да бъдат приети във и извън превозното средство. 

Това подготвително действие има за цел да изиска започването на проучване на 

осъществимостта на проектирането на нови автоматични устройства, сигнализиращи за 

оставени деца в автомобилите, които са надеждни, безопасни и способни да функционират при 

всички условия. Устройства, които имат технически, конструктивни и функционални 

характеристики в съответствие с нормативната уредба на ЕС. 

Производителите на автомобили следва да бъдат задължени от ЕС да оборудват 

новорегистрираните автомобили с устройства, сигнализиращи за оставени деца в 

автомобилите, които да не се нуждаят от поддръжка или инсталиране, да не зависят от 

други независими предмети или устройства и преди всичко да нямат висока цена, за да се 

избегнат икономическите пречки пред безопасността на децата. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Дисоциативната амнезия е нарушение, чието основно проявление се състои от един или повече 

случаи на неспособност да се запомни важна информация, принадлежаща към личната сфера. Това 

може да се случи на всеки, а симптомите могат да се различават. 
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Нарушението води до реално „прекъсване на паметта“, което обаче може да има драматични 

последици. Предвид това Европейската комисия се призовава да започне проучване на 

осъществимостта на разработването на нови системи за предотвратяване на забравянето на деца в 

автомобилите, както и да въведе задължение за производителите на автомобили да включат тази 

система за защита като стандартно устройство. 

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

Проектоизменение 19 
=== TRAN/5530 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 28 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 28 
2.0.PPPA 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Хармонизирани правила за вътрешния воден транспорт (ВВТ) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Вътрешният воден транспорт (ВВТ) е неразделна част от европейската логистична 

екосистема. Освен това той е предимно трансграничен и европейски приоритет. В Бялата 

книга за транспорта от 2011 г. Комисията посочи целта до 2030 г. 30% от товарния 

автомобилен транспорт над 300 км да премине към „екологосъобразни видове транспорт“, а до 

2050 г. – 50% от него. Към тях спада и вътрешният воден транспорт (ВВТ). 

Секторът на ВВТ все още изпитва значителни пречки поради липсата на хармонизация на 

правилата между държавите членки, а така също и поради прекомерна административна 

тежест. Правилата за ВВТ също така се прилагат неправилно или изобщо не се прилагат, 

което води до разпокъсване на правилата и практиките. 

За справяне с тези проблеми е необходим набор от насоки, в които се очертават мерки за 

рационализиране на европейските правила за навигационните практики и за премахване на 

административната тежест в сектора на ВВТ в държавите членки. В тези насоки ще бъде 

описано как държавите членки могат да премахнат настоящата тежест в сектора на ВВТ и 

да коригират неправилно прилаганите правила. Това ще подпомогне ВВТ, който пресича 

множество водни пътища – например от река Рейн през Майн до Дунав – и ще позволи на 

европейския вътрешен воден транспорт да стане икономически по-жизнеспособен, а оттам и 

по-конкурентоспособен и имащ значение от логистична гледна точка. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 
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Европейският съюз беше разширен с присъединяването на системите на корабоплаване по 

вътрешните водни пътища на различни държави – Полша, Чешката република, Словакия, Словения, 

Унгария, Румъния и България. Това разширяване направи институционалните, административните и 

техническите аспекти на вътрешното корабоплаване по-належащи. Напредъкът в хармонизирането на 

законодателната рамка в Европа, особено в областта на техническите правила, безопасността и 

регулирането на екипажа, е значителен, но не е достатъчен. Тъй като трафикът през водните пътища 

става все по-жизнеспособен, тази хармонизация е от съществено значение. 

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

Проектоизменение 22 
=== TRAN/5533 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 29 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 29 
2.0.PPPA 

    4 800 000 1 000 000 4 800 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      4 800 000 1 000 000 4 800 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Екомаркировка за въздухоплаването/Демонстрационен проект за въвеждане 

на доброволна система за екомаркировка във въздухоплаването въз основа на екопортала на 

ЕААБ. 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този проект има за цел да позволи лесно достъпна информация за екологичните резултати на 

въздухоплаването, в идеалния случай от неутрален и независим източник, за пътуващите и 

хората, живеещи в близост до летища. 

По същия начин, по който европейските граждани биват информирани за биологичните 

продукти, пътниците ще бъдат информирани за екологичното досие на въздухоплавателните 

средства и авиокомпаниите. В проекта ще бъдат разгледани екологичните досиета на равнище 

въздухоплавателни средства (шум и емисии), както и на равнище въздушни превозвачи (емисии 

на парникови газове, емисии на прахови частици, компенсиране и устойчиви „биогорива“, шум 

от въздухоплавателни средства), както и оперативни мерки. 

Основните дейности ще бъдат свързани с разработването на планове за управление, 

показатели, комуникация и екопортал на ИТ платформата. Става въпрос за съществуваща ИТ 

платформа, която ще бъде разширена, за да включва данни за емисиите и флота и оперативни 

данни в подкрепа на дейността за екомаркировка. 

Системата също така ще позволи на летищата да класират авиокомпаниите по екологични 

показатели, за да предоставят местни стимули. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
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на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Съвременните въздухоплавателни средства показват значителни подобрения в екологичните 

характеристики. Между 2005 г. и 2017 г. ефективността на горивата при въздушния трафик в Европа 

се е увеличила с 24%. Шумът при операциите е намалял с 14%. Въпреки че тези значителни 

технологични подобрения са добре известни в рамките на отрасъла, те не са видими за пътниците и 

потребителите. В същото време въздухоплаването във все по-голяма степен е в центъра на 

вниманието от гледна точка на околната среда. Целта на включването на въздухоплаването в 

екомаркировката е да се информират заинтересованите страни и потребителите за това че полетите са 

безопасни за хората и за въздействието върху околната среда. 

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

Проектоизменение 26 
=== TRAN/5540 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 30 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 30 
2.0.PPPA 

    500 000 300 000 500 000 300 000 

Резерви         

Общо      500 000 300 000 500 000 300 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Съживяване на трансграничните нощни влакове 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

С оглед на политическите приоритети на Комисията за „съживяване на железопътния 

транспорт“ и за изграждане на „единно европейско железопътно пространство“, за постигане 

на „преход към други видове транспорт“ и също така с оглед на належащата необходимост от 

намиране на алтернативи на полетите на средни разстояния и за постигане на 

международните цели в областта на климата, настоящият пилотен проект е насочен към 

анализ и формулиране на конкретни препоръки за политиката, които биха помогнали на 

предприятията да установят надеждни международни железопътни услуги, по-специално 

високоскоростни и нощни железопътни услуги, включително чрез законодателство относно 

предоставянето на обществени услуги. 

Проектът ще включва изчерпателен анализ на предлагането на нови международни услуги 

(високоскоростни, и по-специално нощни влакове) и на най-новия опит и установени 

трудности, включително издаването на билети, потенциалните трудности при сключването 

на международни договори за обществени услуги и възлагането на обществени поръчки и 

финансирането за модернизиране и поддръжка на подвижния състав. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
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на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Постигането на европейските и международните цели в областта на климата, като едновременно с 

това се възстановява лоялната конкуренция между различните видове транспорт, изисква множество 

мерки за пренасочване на транспорта към железопътния транспорт. Нощните влакове са неразделна 

част от този подход. 

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

Проектоизменение 28 
=== TRAN/5543 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 31 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 31 
2.0.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Резерви         

Общо      400 000 200 000 400 000 200 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Транспортни иновации за възрастните хора 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Множество научни изследвания са съсредоточени върху демографските промени и 

застаряването на населението. Някои нови термини, като например застаряването на 

обществото и сребърната икономика, масово използвани в Европейския съюз, са се превърнали в 

нещо обичайно. Редица проучвания разглеждат традиционните подходи към проблема и са 

насочени към потребностите на възрастните хора в областта на транспорта. 

Констатациите показват, че увеличеният достъп до ефективни и ефикасни транспортни 

услуги е тясно свързан с по-доброто качество на живот. Самите тенденции на пътуване и 

гъвкавостта се променят в зависимост от потребностите, предпочитанията и поведението 

на по-възрастните хора. Може да се отбележи, че повечето от проучванията изследват как 

транспортните иновации най-добре улесняват мобилността за възрастните хора, при което 

изненадваща е липсата на изследване на обратното (т.е. как и кои нови решения могат да 

променят моделите на мобилност на възрастните хора и в крайна сметка да окажат влияние 

върху бъдещото развитие на инфраструктурата). Настоящото проучване следва да се 

съсредоточи върху всички области, свързани с иновациите в транспорта, и да съпостави 

значими обществени данни с изискванията на възрастните хора, а също така и със степента 

на познанията им за ИКТ (информационните и комуникационни технологии). Ясно е, че 

прилагането, въвеждането, управлението и насърчаването на иновациите в транспорта за 

възрастните хора ще изискват специфични за конкретния контекст експертен опит, 

информация и знания, предлагани чрез интердисциплинарна мрежа от сектори на обществото. 

Следователно проектът изисква както проучвания сред възрастните хора, така и интервюта с 

различни групи от заинтересовани страни на пазара на ЕС за превоз на пътници. 

Основните цели на този проект са следните: 

да обобщи констатациите относно различните транспортни потребности на възрастните 

хора в ЕС (т.е. достъпност, ценова поносимост, наличност и приемливост); 
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да обобщи констатациите относно видовете иновации за възрастните хора (т.е. превозно 

средство, инфраструктура и организация) от съответната литература и прегледа на реални 

решения в европейските държави; 

да набележи най-добрите практики и пречки; 

да направи преглед на настоящата политика на ЕС в тази област и да определи основните 

пропуски и потребности; 

да предостави показатели и препоръки по отношение на проектирането, планирането и 

управлението на транспортните иновации за възрастните хора; 

да идентифицира революционни (и други) иновации, които могат да променят моделите на 

мобилност на възрастните хора; 

да предостави препоръки за политики. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Проектът е отговор на предизвикателствата, свързани с демографските промени и застаряването на 

населението. На равнището на институциите на ЕС неотдавна бяха изготвени редица доклади 

относно условията и необходимостта от действия във връзка с мобилността на по-възрастните хора, 

като например обсъждането на широкомащабно въвеждане на безпилотни превозни средства или 

инициативата „Европа – най-добрата дестинация за възрастните хора“. Въпреки това все още новите 

всеобхватни действия следва да бъдат подкрепени чрез интегриран подход, който обхваща 

взаимовръзката между транспортните иновации и променящите се модели на пътуване на 

възрастните хора. 

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

Проектоизменение 29 
=== TRAN/5544 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 32 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 32 
2.0.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Резерви         

Общо      400 000 200 000 400 000 200 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Капацитет за екологизиране на европейските морски пристанища 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Едно от направленията на дейностите, предприети от пристанищните органи, което в 

последно време набира скорост, е да се определи такъв набор от дейности и 
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инвестиции за развитието, които от една страна да предоставят очакваното техническо и 

организационно състояние за бъдещи пристанищни операции, а от друга страна да вземат 

предвид различни социални и екологични изисквания за поддържане или подобряване на 

качеството на тези две области. Целта на проекта е да представи проучването относно 

равнището на осведоменост и поведение на европейските пристанища в областта на 

поддържането на развитието, и по-специално концепцията за екологосъобразно пристанище. 

Беше формулирана хипотезата, че въвеждането на концепцията за екологосъобразно 

пристанище в стратегията за развитие на европейските морски пристанища ще подобри 

техния екологичен подход и ще подпомогне конкурентоспособността на европейските морски 

пристанища. Резултатите от проучването ще позволят да се набележат насоките на 

дейностите за развитие на екологосъобразни пристанища и да се предприемат изследвания за 

изработване на пакет от инструменти, които ще подкрепят тези дейности. По този начин 

ще бъде възможно стратегиите за развитие на европейските морски пристанища да бъдат 

съгласувани с концепцията за екологосъобразно пристанище. 

Резултати/възможно развитие на проекта 

Поради широкия потенциал за използване на резултатите от изследването авторите имат 

планове за осъществяване на редица дейности с цел популяризиране на резултатите, 

включително: доклад за количественото проучване; редица научни статии; монография. 

Иновативно/експериментално естество на проекта 

Авторите на този проект предлагат да се използва анкета (първата по рода си в Европа) 

относно възприемането на дейностите на пристанищните органи в ЕС в областта на 

устойчивото развитие на концепцията за екологосъобразно пристанище. След това ще бъдат 

разкрити зависимостите между предприетите действия и икономическите резултати на 

морското пристанище. Новите знания, събрани в рамките на проекта, ще установят нов, 

комплексен и интердисциплинарен подход към организацията и функционирането на дадено 

морско пристанище с цел прилагане със стопанска цел. Освен това всяко пристанище ще може 

да бъде оценено за това до каква степен вече реализира концепцията за екологосъобразно 

пристанище и впоследствие какъв вид действия следва да бъдат предприети, за да се следва 

посоката и да се продължи с екологизирането на пристанището. Това следва да бъде основата 

за по-нататъшно разработване на екологична оценка на пристанището с подходящи 

измервания и техните стойности в съответствие с целите на концепцията за 

екологосъобразно пристанище. 

В морския сектор се наблюдава засилена дейност, насочена към устойчивото развитие на 

морските пристанища. Тази дейност обхваща двете основни области на външните им 

операции, т.е. намаляването на отрицателното въздействие на инвестициите и 

оперативната дейност на пристанищата върху околната среда, както и връзките между 

пристанищата и тяхната заобикаляща среда. Социалната отговорност на морските 

пристанища е инструмент за постигане на промяна, особено в последната област. 

Същевременно органите за управление на пристанищата и общинските органи проявяват все 

по-голям интерес и към двете области. Екологизирането на пристанищата и отношенията с 

техните общностни се проверяват всяка година чрез конкурси и таблици за класиране 

(например награди за екологосъобразни пристанища). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

Важно е да се отбележи, че целият сектор на морската икономика, концентриран около морските 

пристанища, понастоящем работи за устойчивото развитие, както се предвижда в теорията за 

екологосъобразните пристанища. Тази теория включва всички области на пристанищните операции, 

обхващащи връзки със заобикалящата среда, въздействие върху околната среда и 

макроикономически регионален и национален растеж. Следователно академичните усилия следва да 

имат тристранен подход, насочен към (пристанищната) икономика, (пристанищната и морската) 

общност и околната среда (земя – море). Понастоящем науката не постига тази цел. 

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

Проектоизменение 20 
=== TRAN/5531 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 06 02 77 33 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

06 02 77 33 
2.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви         

Общо      500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект – Взаимно свързване на градската мобилност с инфраструктурата на 

въздушния транспорт 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този проект ще бъде осъществен под формата на проучване и ще бъде замислен така, че да се 

осигури най-доброто взаимно свързване между центровете на градовете и летищата. Докато 

някои летища са разположени в близката периферия на големите градове, понякога някои по-

малки летища са отдалечени. Градската мобилност следва да бъде проучена като възможно 

решение за недостига на инфраструктурен капацитет, като същевременно се взема предвид 

екологичното измерение, например качеството на въздуха и шумът на местно равнище. Ще 

бъдат оценени също управлението на трафика, както и други технологични варианти. 

Проучването ще разгледа и въпроса за високоскоростните железопътни връзки на дълги 

разстояния до/между летища и градски райони. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта е да се улесни пътуването за пътниците, като им се предоставят специални конвенционални 

средства, както и други нетрадиционни системи като електрически или хибридни въздухоплавателни 

средства (напр. жироплани), които се очаква в съвсем близко бъдеще да оказват принос за градската 

мобилност. Освен това промишлеността разполага с прототипи, които трябва да бъдат 
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сертифицирани. 

Този проект ще допринесе също така за намаляване на въздействието върху околната среда, 

породено от неефективните транспортни връзки с летищата, и за предотвратяване на задръстванията 

около тях. 

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

Проектоизменение 1045 
=== GUE//8189 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 07 01 04 01 — Разходи за подкрепа за Програмата за околната среда и действията по 

климата (LIFE) — подпрограма за околна среда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 01 04 01 
2.0.4 

1 806 828 1 806 828 1 806 828 1 806 828 293 172 293 172 2 100 000 2 100 000 

Резерви         

Общо  1 806 828 1 806 828 1 806 828 1 806 828 293 172 293 172 2 100 000 2 100 000 

Обосновка: 

Тъй като тази позиция е предназначена за разработване, хостинг, поддръжка, сигурност, осигуряване 

на качеството, експлоатация и подкрепа за подходящи информационни системи за комуникация, 

подбор, мониторинг и докладване по проекти, средствата за нея трябва да бъдат увеличени, като се 

вземе предвид значението на подкрепата на проектите и разпространението на резултатите. 

Препоръчва се бюджетните кредити за плащания да съответстват на бюджетните кредити за поети 

ангажименти – необходимото вече е въведено. 

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

Проектоизменение 499 
=== VERT/7620 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 07 02 01 — Принос за преминаване към по-екологосъобразна икономика с по-ефективно 

използване на ресурсите и за разработване и прилагане на политиката и законодателството на Съюза 

в областта на околната среда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 300 000 000 200 000 000 455 195 200 288 000 000 

Резерви         

Общо  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 300 000 000 200 000 000 455 195 200 288 000 000 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 
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цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 794 
=== S&D//7279 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 07 02 01 — Принос за преминаване към по-екологосъобразна икономика с по-ефективно 

използване на ресурсите и за разработване и прилагане на политиката и законодателството на Съюза 

в областта на околната среда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 100 876 880 50 438 440 256 072 080 138 438 440 

Резерви         

Общо  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 100 876 880 50 438 440 256 072 080 138 438 440 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 1003 
=== GUE//8129 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 07 02 01 — Принос за преминаване към по-екологосъобразна икономика с по-ефективно 

използване на ресурсите и за разработване и прилагане на политиката и законодателството на Съюза 

в областта на околната среда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 94 804 800 62 000 000 250 000 000 150 000 000 

Резерви         

Общо  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 94 804 800 62 000 000 250 000 000 150 000 000 

Обосновка: 

Това увеличение отговаря на неотложната необходимост ЕС да опазва околната среда, тъй като 

постигането на по-екологосъобразна икономика все още напредва с много бавни темпове за сметка 

на околната среда и бъдещите поколения. 

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

Проектоизменение 919 
=== EPP//7100 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 07 02 01 — Принос за преминаване към по-екологосъобразна икономика с по-ефективно 

използване на ресурсите и за разработване и прилагане на политиката и законодателството на Съюза 

в областта на околната среда 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 15 519 520 7 759 760 170 714 720 95 759 760 

Резерви         

Общо  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 15 519 520 7 759 760 170 714 720 95 759 760 

Обосновка: 

Част от цялостната стратегия за укрепване на програмите, свързани с климата. 

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

Проектоизменение 500 
=== VERT/7621 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 07 02 02 — Спиране и обръщане процеса на загуба на биологично разнообразие 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 300 000 000 200 000 000 520 844 000 312 000 000 

Резерви         

Общо  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 300 000 000 200 000 000 520 844 000 312 000 000 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 795 
=== S&D//7280 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 07 02 02 — Спиране и обръщане процеса на загуба на биологично разнообразие 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 143 548 600 71 774 300 364 392 600 183 774 300 

Резерви         

Общо  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 143 548 600 71 774 300 364 392 600 183 774 300 

Обосновка: 
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Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 920 
=== EPP//7101 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 07 02 02 — Спиране и обръщане процеса на загуба на биологично разнообразие 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 22 084 400 11 042 200 242 928 400 123 042 200 

Резерви         

Общо  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 22 084 400 11 042 200 242 928 400 123 042 200 

Обосновка: 

Част от цялостната стратегия за укрепване на програмите, свързани с климата. 

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

Проектоизменение 694 
=== R-E//7429 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 07 02 02 — Спиране и обръщане процеса на загуба на биологично разнообразие 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 3 457 000 5 600 000 224 301 000 117 600 000 

Резерви         

Общо  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 3 457 000 5 600 000 224 301 000 117 600 000 

Обосновка: 

Горите играят основна роля при най-големите предизвикателства на нашето време по отношение на 

устойчивостта като упадъка на биологичното разнообразие, изменението на климата и увеличаването 

на населението. Международните споразумения и ангажименти отчитат необходимостта от 

амбициозни действия за преодоляване на тенденцията за обезлесяване. ЕС има добри постижения в 

качеството си на световен лидер в борбата с обезлесяването и трябва да увеличим усилията си за 

спиране на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите. 

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

Проектоизменение 501 
=== VERT/7622 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 07 02 03 — Подкрепа за по-добро управление, свързано с околната среда, и по-добра 
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информация на всички равнища 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 03 
2.0.4 

50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 100 000 000 70 000 000 150 165 300 121 000 000 

Резерви         

Общо  50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 100 000 000 70 000 000 150 165 300 121 000 000 

Обосновка: 

През 2013 г. Европейският съвет, Комисията и Европейският парламент поеха ангажимент за 

заделяне на „най-малко 20%“ от бюджета на ЕС за „разходи, свързани с климата“. Този ангажимент, 

поет преди ускоряването на изменението на климата и Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, трябва да бъде изпълнен. Според Европейската комисия в бюджета на ЕС за 

2020 г. не достигат 3,5 млрд. евро за разходи, свързани с климата, за постигане на целта от 20% за 

цялата МФР – 2014 – 2020 г. Това изменение допринася за постигането на глобалната цел. 

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

Проектоизменение 921 
=== EPP//7102 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 07 02 03 — Подкрепа за по-добро управление, свързано с околната среда, и по-добра 

информация на всички равнища 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 03 
2.0.4 

50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 5 016 530 2 508 265 55 181 830 53 508 265 

Резерви         

Общо  50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 5 016 530 2 508 265 55 181 830 53 508 265 

Обосновка: 

Част от цялостната стратегия за укрепване на програмите, свързани с климата. 

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

Проектоизменение 336 
=== ENVI/5447 === 

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

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Резерви         

Общо      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Мониторинг на околната среда с помощта на медоносни пчели 
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Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на това подготвително действие е да се създаде инструмент за събиране на данни за 

околната среда с помощта на медоносни пчели и пчелни продукти. Това ще позволи да се 

направи оценка на експозицията и разпространението на замърсяването в околната среда на 

равнище ландшафт. Благодарение на него също така ще може да се направи оценка на 

растителното разнообразие в различни видове ландшафт. 

Въпреки голямото им въздействие върху благосъстоянието на хората и природата, все още 

съществуват значителни пропуски в данните и информацията относно експозицията на 

различни замърсители в околната среда, и по-специално пестициди. Медоносните пчели влизат 

в контакт с различни матрици поради биологичните си потребности и поведение. Заради 

обсега на свързаната си със събиране на прашец дейност (с радиус до 15 км) те са изложени на 

замърсителите, които се съдържат в атмосферата, почвата, растителността и водата. Те 

посещават множество растения всеки ден, за да събират нектар, секреции от насекоми, 

хранещи се със сокове, прашец и/или вода, а растителните смоли биват събирани за 

производството на прополис (пчелен клей). Докато летят, те също така влизат в контакт с 

носени във въздуха частици, които се полепват по тялото им или се вдишват чрез спирали. 

Замърсителите се връщат в пчелните кошери и могат да бъдат открити в пчелните 

продукти, като например мед, восък, прополис, прашец и пчелен хляб. Освен за пестицидите, 

медоносните пчели и техните продукти могат да бъдат също така отличен инструмент за 

мониторинг на други замърсители в околната среда, като например тежки метали, прахови 

частици (ПЧ), летливи органични съединения (ЛОС) или серен диоксид (SO2). 

Медоносните пчели вече се използват като биоиндикатори за равнището на замърсяване на 

околната среда. Съществуват проучвания, в които медоносните пчели и пчелните продукти се 

използват като биологични „инструменти за мониторинг“ за измерване на качеството на 

околната среда. Вече са описани различни равнища на мониторинг на околната среда с 

помощта на медоносни пчели, различаващи се по своята степен на сложност и 

чувствителност. Обезпокоени от загубите на пчелни семейства, пчеларите, техниците в 

областта на пчеларството и учени в специфични области на Европа започнаха да анализират 

съдържанието на замърсители в пчелите и пчелните продукти. Резултатите често са едни и 

същи: пчелите са изложени едновременно и последователно на широка гама от замърсители. 

Освен това съществуват значителни празноти в знанията по отношение на богатството и 

изобилието на растителните видове в различните видове ландшафт в ЕС. Тези знания са от 

съществено значение за оценката на качеството на местообитанията, както и за оценката на 

натиска, който различните видове земеползване могат да окажат върху местообитанията. 

Събирането и анализът на прашец от пчелните кошери предлагат обещаваща възможност за 

събиране на безценни данни и информация, които могат да спомогнат за запълването на тези 

празноти в знанията. 

Данните и информацията за околната среда, генерирани чрез мониторинга с помощта на 

медоносни пчели, ще подкрепят политиките на ЕС в следните области: 

Обществено здраве и безопасност на храните 

Здраве на растенията и животните, включително здраве на пчелите 

Земеделие и развитие на селските райони, включително пчеларство 

Селскостопанско производство и продоволствена сигурност 

Опазване на околната среда (природа, въздух, вода, почва) 

Биологично разнообразие 
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По-конкретно, ще бъдат подкрепени ефективни действия съгласно: 

Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди 

Регламент (EО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита 

Общата селскостопанска политика на ЕС 

Политиката на ЕС в областта на биологичното разнообразие, включително инициативата на 

ЕС за опрашителите 

Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни 

замърсители 

Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността 

По този начин мониторингът на околната среда с помощта на медоносни пчели ще допринесе 

за изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР) в ЕС, и по-специално цел 2 („Нулев 

глад“), 3 („Добро здраве и благосъстояние“), 12 („Отговорно потребление и производство“), 14 

(„Живот под водата“) и 15 („Живот на земята“). 

През 2018 г. Парламентът финансира пилотния проект „Мониторинг с помощта на медоносни 

пчели за използването на пестициди в околната среда“. Това подготвително действие ще 

доразвие този пилотен проект. То ще разшири обхвата му в още по-голяма степен, включвайки 

и други замърсители в околната среда, както и мониторинга на растителното разнообразие. 

Това подготвително действие ще бъде граждански научен проект, в рамките на който 

пчеларите ще играят ключова роля, като събират проби от пчелните кошери. 

Дейности в рамките на подготвителното действие: 

Подготвителното действие ще финансира прилагането в целия ЕС на методологията за 

мониторинг, която понастоящем се разработва и изпитва в рамките на пилотния проект. 

Освен това действието ще се стреми да разшири мониторинга към други замърсители на 

околната среда, както и към растителното разнообразие. 

По-конкретно, с дейностите в рамките на това подготвително действие: 

ще се проучи как да се разшири обхватът на протокола за мониторинг към замърсителите в 

околната среда, различни от пестициди, и ще се разработят съответни модули в това 

отношение 

ще се приложи протоколът за мониторинг чрез вземане на проби от пчелни кошери при 

различни видове земеползване във всички държави членки 

ще се извърши химически анализ и анализ на прашец от проби 

ще се разработи ИТ инфраструктура за създаване, съхранение, управление, обработване и обмен 

на събраните данни. 

Подготвителното действие ще продължи три години и ще разполага с бюджет от 5 милиона 

евро. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Пестицидите и другите замърсители в околната среда оказват голямо въздействие върху 



 

 115 

благосъстоянието на хората и природата. Съществуват значителни пропуски в данните и 

информацията по отношение на експозицията на хората и дивите животни на замърсители в околната 

среда. Като се основава на съществуващия пилотен проект, това подготвително действие ще създаде 

инструмент, който използва медоносни пчели за събирането на данни, които са необходими за 

запълването на тези пропуски. По този начин то ще допринесе за по-ефективни политики и действия 

на ЕС в областта на околната среда, здравеопазването и безопасността на храните. 

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

Проектоизменение 815 
=== S&D//7305 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Резерви         

Общо      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Мониторинг на опрашителите в ЕС и показатели за тях 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Целта на подготвителното действие е да се подкрепи въвеждането на общоевропейска схема 

за мониторинг на дивите опрашващи насекоми в държавите членки и изготвянето на 

показатели в тази връзка. 

Опрашителите са неразделна част от здравите екосистеми и тяхното драстично намаляване 

е сериозен повод за безпокойство. В Европа опрашването от животни се осъществява предимно 

от насекоми: около 2 000 вида пчели, 900 вида сирфидни мухи, 500 вида пеперуди и 8 000 вида 

молци. Други видове мухи, оси и бръмбари също играят важна роля по отношение на 

опрашването. Без тях много растителни видове биха намалели като брой и в крайна сметка 

биха изчезнали, което би имало широкообхватни последици за природата и благосъстоянието 

на човека. 4 от всеки 5 култивирани и дивоцъфтящи растителни вида в ЕС зависи, поне 

отчасти, от опрашването от животни. Стойността на годишната селскостопанска 

продукция на ЕС, която е пряко свързана с опрашващите насекоми, възлиза на 15 милиарда евро. 

Те се считат повсеместно за един от най-важните показатели за здравословна околна среда. 

На 1 юни 2018 г. Европейската комисия прие инициативата на ЕС за опрашителите 

вследствие на призивите на Европейския парламент и Съвета да се предприемат действия за 

справяне с всепризнатото драстично намаляване на опрашителите. Инициативата определя 

набор от действия за справяне с известните причини за намаляването, но се фокусира също 

така и върху укрепването на базата от знания. Тя подчертава важността на системния 

подход за събиране на данни и информация за опрашителите, за да се направи оценка на 

политическите действия и да се подобри тяхната ефективност. Докато в някои области 

разполагаме със знания в разумна степен (намаляването на пеперудите, лошото състояние на 

техните местообитания и факторите за намаляването), по отношение на състоянието и 

тенденциите при повечето популации на опрашителите, както и причините и последиците 

от тяхното намаляване, продължава да съществува цялостен недостиг на знания. 
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Координираният процес на мониторинг на равнище ЕС, задвижван от стандартизираното 

събиране на данни на място, ще ни позволи да преодолеем критичните пропуски и да 

разработим стабилни показатели, които да залегнат в основата на ефикасни европейски 

политики за опрашителите. 

Показателите за опрашителите ще бъдат от основно значение за новата рамка на ЕС за 

биологичното разнообразие за периода след 2020 г. и за новата обща селскостопанска политика 

(ОСП). Опрашителите са важна тема в работата на Конвенцията на ООН за биологичното 

разнообразие (КБР), която установява глобална рамка за действия в областта на биологичното 

разнообразие и за която Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) активно 

допринася. Това доведе до изготвянето на първия глобален доклад за опрашителите, публикуван 

през 2016 г. от междуправителствената научно-политическа платформа за биологично 

разнообразие и екосистемни услуги (IPBES). Очаква се опрашителите да бъдат включени в 

целите за бъдещата глобална рамка за биологичното разнообразие. Освен че опрашителите са 

цел сами по себе си, показателите за опрашителите ще спомогнат и за измерване на напредъка 

по отношение на редица други цели, свързани с биологичното разнообразие, включително тези, 

свързани с Директивата на ЕС за местообитанията, мрежата „Натура 2000“, селското и 

горското стопанство. 

Както е посочено в действие 5В от инициативата на ЕС за опрашителите, Комисията ще 

включи показател за опрашителите в рамката за изпълнение и наблюдение на ОСП, след като 

тя бъде финализирана и започне да функционира. Такъв показател би бил ценно допълнение към 

рамката за показателите в предложенията на Комисията за ОСП за периода 2021—2027 г.: 

опрашващите насекоми представляват добър показател за общото биологично разнообразие и 

съществен фактор за селскостопанското производство. Поради този двойствен характер 

показателите за опрашителите биха били също така отлично допълнение към рамката за 

мониторинг за изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР) в ЕС, и по-специално цел 

15 („Живот на земята“) и 2 („Нулев глад“). Показателят за полските пеперуди вече е включен в 

тази рамка и това действие ще спомогне за укрепването на устойчивостта на мониторинга на 

пеперудите и докладването по този показател в целия ЕС. 

Въпреки че мониторингът и показателите, разработени в рамките на инициативата на ЕС за 

опрашителите, са насочени към дивите видове опрашители, те ще бъдат от голяма полза и за 

сектора на здравето на пчелите и пчеларството. Отглежданите и дивите видове споделят 

хранителни ресурси и прашец и популациите им са изложени на натиск от едни и същи 

основни източници. Мониторингът на дивите видове ще осигури не само добра информация за 

качеството на околната среда за всички опрашители, но също така и важни данни за 

изследвания на различните видове натиск и тяхното взаимодействие. Това е от решаващо 

значение за разработването на ефективни действия за смекчаване на последиците и за 

подпомагане на ефективното възстановяване. 

Освен този основен принос към изготвянето на политики, генерираните от схемата за 

мониторинг данни и информация биха дали възможност да се разработят инструменти за 

лицата, стопанисващи земи, и по-специално за земеделските стопани. Данните за 

състоянието на видовете опрашители, съчетани с качествени данни за културите (например 

съгласно резултатите от действие 3Б от инициативата на ЕС за опрашителите), биха 

позволили да се разработи атлас на опрашителите и опрашването или система за ранно 

предупреждение за дефицит при опрашването. Те ще помогнат на земеделските стопани, 

чиито добиви и печалби зависят основно от опрашителите, да вземат информирани решения 

за това как да осигурят този принос в селското стопанство и да намалят рисковете, свързани 

с намаляването на опрашващите насекоми. 

Освен това ще се осигурят и инструменти за участниците нагоре по веригата на биомасата, 

като например инструменти за оценка и управление на риска за производителите на храни и 

напитки, доставчиците или търговците на дребно, чиито продукти и услуги зависят от 
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зависимата от опрашителите селскостопанска продукция. По този начин качествените данни 

и информацията за опрашителите ще подкрепят програмата за биоикономиката в по-общ 

план. Актуализацията на стратегията за биоикономика от 2018 г. включва действие, което ще 

подкрепи разработването на такива инструменти, с цел да се улесни интегрирането на 

опрашителите във веригите за създаване на стойност (действие 3.3.4). 

Очаква се обхватът на схемата на ЕС за мониторинг на опрашителите да включва поне 

основните таксономични групи: пчели, сирфидни мухи, пеперуди и молци. Понастоящем 

единственият системен мониторинг на равнище ЕС на която и да било група опрашители се 

извършва за пеперудите в половината от държавите — членки на ЕС. През 2018 г. 

Парламентът финансира пилотния проект „Наблюдение на пеперудите в ЕС и показатели за 

тях“, за да разшири тази схема за мониторинг. Подготвителното действие ще се основава на 

този пилотен проект, за да се гарантира пълно покритие на ЕС по отношение на мониторинга 

на пеперудите, и ще спомогне за създаването на първия по рода си процес на мониторинг на 

равнище ЕС за други групи опрашители. 

Комисията очаква да създаде техническа експертна група през май 2019 г., на която ще бъде 

възложен мандат да разработи общоевропейска схема за мониторинг на опрашителите и 

показателите за тях до май 2020 г. С оглед на прилагането на схемата за мониторинг и за да 

могат на базата на потока от данни да се съставят показатели още през 2021 г., ще бъде 

изключително важно необходимите подготвителни действия да започнат в държавите членки 

през 2020 г. Очаква се много държави членки да се натъкнат на предизвикателства по 

отношение на административния и академичния капацитет, така че успешното прилагане ще 

спомогне за съсредоточаване на усилията отрано. 

Дейности в рамките на подготвителното действие: 

Подготвителното действие ще финансира дейности, които спомагат за преодоляване на 

предизвикателствата по отношение на капацитета на държавите членки, с цел да се улесни 

хармонизираното прилагане на общоевропейска система за мониторинг на опрашващите 

насекоми. 

По-конкретно, подготвителното действие ще подпомогне следните дейности: 

– Обединяване на експертен опит на равнище ЕС, работа на експерти в мрежа и обучение; 

– Координиране на въвеждането на схемата във всички държави членки; 

– Оказване на съдействие при подготовката на административен, финансов и академичен 

капацитет в държавите членки; 

– Помощ при първоначалното прилагане на схемата в държави членки с недостатъчен 

капацитет; 

– Надграждане и допълване на пилотния проект на ЕП по отношение на съществуващата 

схема за мониторинг на пеперудите. 

Подготвителното действие ще продължи три години и ще разполага с бюджет от 5 милиона 

евро. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 
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Драстичното намаляване на опрашващите насекоми и тяхното въздействие върху природата и 

благосъстоянието на човека е голямо обществено предизвикателство. С това действие ще се 

подпомогне въвеждането на общоевропейска схема за мониторинг на опрашителите и за създаване на 

показатели за тях. Това е от съществено значение за разработване на ефективни ответни политически 

действия и оценяване на техния успех за справяне с намаляването и загубата на опрашващи услуги, 

особено посредством политиката на ЕС в областта на биологичното разнообразие и общата 

селскостопанска политика. Това действие ще се основава, наред с другото, на пилотния проект за 

мониторинг на пеперудите. 

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

Проектоизменение 1005 
=== GUE//8132 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Насърчаване на алтернативи на изпитванията върху животни 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект, насочен към насърчаването и разработването на алтернативни методи 

на изпитванията върху животни, предостави възможност за реализация на различни действия 

(за развитие на образованието и обучението, но също така и за подобряване на информацията 

и комуникацията за алтернативните методи), които бяха определени в трите стълба за 

действия, предложени от Комисията за този пилотен проект в нейния междинен доклад за 

изпълнението на пилотните проекти и подготвителните действия през 2017 г. (Ref. 

Ares(2017)1094287 – 01/03/2017), и осъществени от Европейската комисия през 2018 г. За да се 

гарантира устойчивостта и ефективността на тези успешни действия, пилотният проект 

следва да бъде продължен като подготвително действие. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Пилотният проект за насърчаване на алтернативи на изпитванията върху животни беше успешен и 

следва да бъде продължен като подготвително действие. 

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

Проектоизменение 331 
=== ENVI/5439 === 
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Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Създаване на Европейска обсерватория за устойчивостта на суши 

и адаптирането към тях 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Основната цел на подготвителното действие е да се създаде Европейска обсерватория за 

сушите, която следва да се превърне от това, което представлява днес, в организация с 

институционален капацитет и човешки и материални ресурси, така че университетската 

мрежа, звената за научноизследователска и развойна дейност, предприятията от 

производствения сектор и гражданското общество да могат да функционират ефикасно и 

ефективно. 

Тази Европейска обсерватория ще извършва проучвания относно произхода и последиците от 

сушите. 

Тя ще разполага с човешки ресурси и научни и технически познания, за да предоставя 

информация (анализ на статистически данни и тенденции) и методики за обработване и 

адаптиране на производствените ресурси към реалностите и потребностите на всеки регион и 

всеки специфичен тип селскостопанско производство, както и за да осигурява помощ и 

консултантски услуги на държавите членки и регионите, които са засегнати от суши. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Тъй като Европейската обсерватория за сушите вече функционира, трябва да се създаде институция с 

необходимите технически и човешки ресурси за проучване на подходящите действия, които трябва 

да бъдат предприети при екстремните суши, с които се сблъскват някои европейски региони. 

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

Проектоизменение 1053 
=== GUE//8208 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Въздействие на хербицидите върху земноводните и опрашващите насекоми 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целите на пилотния проект ще включват: 

разработване на стратегия, съдържаща насоки относно формите на взаимосвързаност между 

опрашването и реколтите в различните държави членки; 

предоставяне на помощ за разработване на политики за опазване и свеждане до минимум на 

последиците от употребата на хербициди за тези видове; 

изготвяне на график за съставяне на списък на съставки, които не се допускат за включване в 

продуктите за растителна защита; 

преоценка на разрешителните за пускане на пазара и употребата на тези продукти; 

популяризиране и насърчаване на осъществяването на научни изследвания в обществени 

лаборатории, изследователски центрове и академичните среди в областта на контрола на 

плевелите в обществените пространства и в селското стопанство, при който се избягва 

употребата на пестициди; 

укрепване и насърчаване на мерките за защита и интегрираното производство в селското 

стопанство с цел избягване на употребата на хербициди. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Изчезването на опрашителите е една от основните екологични кризи през последните години. По 

научни данни близо 35% от културите в световен мащаб зависят до известна степен от опрашването 

от опрашващи насекоми и птици. Проучвания на всички континенти показват, че насекомите и 

опрашващите птици са сериозно застрашени поради безразборната употреба на хербициди и 

пестициди в селското стопанство. 

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

Проектоизменение 1054 
=== GUE//8209 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Мониторинг и контрол на инвазивните чужди видове след пожари 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта е да се проучат и установят процедури за мониторинг и контрол на инвазивните чужди 

видове след пожари. 

Следва да се направи съпоставка на съществуващия опит, да се приложат експериментално 

различни методи в (поне) три различни проучвания на конкретни случаи и да се състави 

ръководство с най-добрите практики, което да бъде предоставено на разположение в 

държавите членки. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Горските пожари са една от причините за разпространението на инвазивни чужди видове. Колкото 

по-рано бъде установен контрол над тях, толкова по-успешни ще бъдат ограничението на 

разпространението/ликвидирането им. 

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

Проектоизменение 1055 
=== GUE//8210 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Механизми за контрол на качеството и безопасността на храните в 

рамките на биологичното производство 

Забележки: 



 

 122 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да се създадат механизми за контрол на качеството и 

безопасността на храните в рамките на методите за биологично производство. Следва да се 

направи съпоставка на използваните в държавите членки системи и да се помогне за 

съставянето на ръководство с най-добрите практики в тази област на производство. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Като се има предвид броят на случаите на измами през последните години и необходимостта да се 

осигури безопасността на потребителите, е спешно необходимо да се прилага по-голям и по-

ефективен надзор на биологичното производство. 

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

Проектоизменение 1051 
=== GUE//8206 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Нововъзникващи химически и микробиологични замърсители във водата 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Химичните съединения или микроорганизмите, които са отговорни за пръв път за случаи на 

заболяване или за които вече е известно, че оказват все по-голямо въздействие върху човешкото 

здраве или че се разпростират в райони, където преди не е имало случаи на заболяване, се 

считат за нововъзникващи. Продуктите, които преди не са били признати като 

застрашаващи общественото здраве, могат да включват широка категория химически 

продукти (вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, фармацевтични 

продукти, диагностични реактиви, козметика, забавители на горенето, странични продукти 

от дезинфекция на водата, странични промишлени продукти, наноматериали и др.) и 

микроорганизми (Escherichia coli O157, Legionella, вируса на хепатит E, Norovirus, 

Cryptosporidium, токсини на цианобактерии и др.). 

В сътрудничество със здравните служби на държавите членки, този проект ще осигури 

възможност да се създадат и въведат планове за действие за реагиране при извънредни 

ситуации във връзка с околната среда, да се изготвят препоръки — включително корективни, 

превантивни, образователни или други мерки, които се считат за подходящи за всяка ситуация 
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— и да се популяризират добрите практики в областта на здравето на околната среда. 

Проектът следва да подпомага и насърчава: 

мониторинга на околната среда в отговор на спешни здравни нужди; 

провеждането на епидемиологично лабораторно проучване на предаваните чрез водата 

заболявания; 

осведомеността за разпространението, токсичността, устойчивостта и механизмите за 

преобразуване на редица нововъзникващи замърсители. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Мониторингът на появата на такива вещества в надземните водни ресурси гарантира контрола на 

качеството на водата, като по този начин се предотвратяват рисковете за здравето и се намаляват 

разходите за лечение. 

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

Проектоизменение 1052 
=== GUE//8207 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Въздействие на изменението на климата върху качеството на водата 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Повишаването на средната температура на водните обекти води до промени в микробиомите, 

например като създава условия за развитието на цианобактериални цъфтежи, които могат да 

произвеждат цианотоксини и следователно представляват риск за общественото здраве. 

Освен това наводненията и сушите засягат разпространението на химически и 

микробиологични замърсители във водните обекти, което също изисква специално внимание. 

Тази сфера на работа следва да включва: 

мониторинг на реките и водните резервоари, за да се гарантира ранното откриване на 

развитието на токсични цианобактерии, които могат да представляват риск за качеството 

на водата, предназначена за консумация от човека или за развлекателни дейности; 
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картографиране на потенциалните зони със сериозен риск от токсични явления, свързани с 

появата на цианобактерии; 

характеризиране на откритите във вредните огнища организми и техните токсини; 

мониторинг на много от възможните събития, които произтичат от изменението на 

климата вследствие на увеличаването и разпространението на патогенни микроорганизми, 

например причинителя на холерата; 

мониторинг на разпространението на химически замърсители във водната среда. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Изменението на климата, белязано от причиняващото суши и наводнения глобално затопляне, води 

до промени в регионите, последица от които е влошеното химическо и микробиологично качество на 

водата, като се излага на риск общественото здраве. 

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

Проектоизменение 1056 
=== GUE//8211 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Екологично и продуктивно възстановяване на райони, засегнати от горски 

пожари 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

За да се подобри екологичното и продуктивното възстановяване на засегнатите от горски 

пожари райони и да се постигне максимално улавяне на въглерода след пожари, в рамките на 

този пилотен проект ще се направи оценка на прилагането на наличните към момента 

инструменти и резултатите от тях (например развитието на селските райони) и ще се 

предложат изменения и/или създаването на нови инструменти, които могат да бъдат 

използвани от държавите членки. 

Горските пожари са един от основните фактори, които засягат околната среда и причиняват 

влошаване на състоянието на екосистемата, което, наред с други проблеми, води до 

унищожаване на естествени гори, изчезване на видове и вреди за градското население. 
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Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Изменението на климата засили честотата и интензитета на пожарите, като увеличи причиняваните 

вреди. Мерките за възстановяване се различават, като това зависи от редица фактори, например 

продължителността на пожарите, размера на изгорените площи, последиците за околната среда, 

метеорологичните условия, растителността и наличните ресурси, които могат да варират според 

случая. 

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

Проектоизменение 334 
=== ENVI/5445 === 

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

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 53 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    439 881 219 940 439 881 219 940 

Резерви         

Общо      439 881 219 940 439 881 219 940 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подобряване на насоките и знанията сред лицата, стопанисващи земи, 

природозащитниците и местните общности с цел опазване на културните ландшафти и 

наследство във и извън „Натура 2000“ 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Инициативите за опазване на земята се характеризират с тясно сътрудничество между 

природозащитниците, земеделските стопани и местните общности. Тяхната цел е да се опази 

многообразието на нашите европейски ландшафти и тяхното биологично разнообразие и да се 

предостави подкрепа за по-нататъшното устойчиво развитие на икономиката в селските 

райони. Понастоящем в шест държави членки (Германия, Испания, Люксембург, Нидерландия, 

Румъния и Франция) съществуват съвместни усилия за опазване на природата в 

сътрудничество въз основа на принципите на опазването за земята, а в други държави членки 

(например Литва и Чехия) понастоящем започват да се прилагат подобни подходи. 

Рамката за дейностите по тези инициативи за опазване на земята се задава чрез активното 

подобряване на прилагането на директивите на ЕС за опазване на природата. Проектът ще 

насърчи съответните мерки по линия на ОСП, включително мерките за птиците, обитаващи 

обработваеми земи, и управлението на защитените зони по „Натура 2000“. Проектът ще 

работи за включването на всички съответни мерки/цели в стратегическите планове по линия 

на ОСП и рамките за приоритетни действия. Освен това прилагането на Рамковата 

директива за водите се счита за важно за проекта и прилагането на законодателството на ЕС 
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в областта на опазването на природата. 

За да постигнат тези цели и да ги изпълнят на място в регионите, участващите организации 

използват широк набор от дейности, които целенасочено подкрепят различните 

заинтересовани страни в съответните селски райони с цел структурно гарантиране на 

мерките за опазване. 

Техните основни области на дейност за прилагането на законодателството на ЕС в областта 

на опазването на природата са: 

- предоставяне на допълнителни източници на доходи за ползвателите на земя чрез мерки за 

опазване на земята, например агроекологични мерки, които опазват ландшафтите и 

биологичното разнообразие, 

- предлагане на пазара на висококачествени регионални продукти (например от зони по 

„Натура 2000“), 

- подкрепа за селския туризъм, 

- създаване на работни места, 

- и насърчаване на регионалните идентичности. 

Досегашният опит показва, че подходът за опазване на земята подобрява прилагането на 

директивите на ЕС за опазване на природата, като подсилва местното биологично 

разнообразие, съхранява културните ни ландшафти и подобрява качеството на живот на 

хората в селските райони. В съответствие с плана за действие за природата, хората и 

икономиката, тези движения насърчават по-интелигентни подходи за участие и засилват 

пълноценното участие на собствениците и ползвателите на земя. 

Ето защо искаме да засилим контактите и обмена на опит в рамките на европейските 

инициативи и организации за опазване на земята. През последните няколко години различни 

европейски инициативи за опазване на земята започнаха да обменят опит помежду си. До днес 

те извличат ползи от тези контакти. По време на взаимните посещения и работни семинари 

бяха разработени нови подходи за по-добро прилагане на политиката на ЕС в областта на 

околната среда/природата и на селскостопанската политика на ЕС. Днес обаче е от 

съществено значение да се засили това сътрудничество на европейско равнище с цел укрепване 

на дългосрочната полза за развитието на селските райони и природата. 

По-тясното сътрудничество в цяла Европа също така ще спомогне за подобряване на 

прилагането на директивите на ЕС, като например Директивата за местообитанията, 

Рамковата директива за водите, или въздействието на общата селскостопанска политика 

върху културните ландшафти в различните страни. Обратната връзка и предложенията ще 

бъдат обобщени и споделени с Европейската комисия и компетентните министерства в 

държавите членки. 

В проекта са включени както съществуващи, така и нови партньори, за да се поучат от 

определените ключови фактори и практическия опит. Те могат да вземат участие в 

работните семинари и в европейската конференция. Следователно този проект в крайна 

сметка би подпомогнал насърчаването на европейски партньорства и би укрепил Европейския 

съюз. Поради това ще се проведат пет работни семинара с успешните партньори с цел 

определяне на ключовите фактори за ползотворното и основано на сътрудничество опазване 

на природата. Ключовите фактори ще бъдат обобщени в многоезична публикация и ще бъдат 

представени на заключителна европейска конференция на тема „Опазване на земята в Европа – 

опазване на природата в сътрудничество за предоставяне на ползи за хората и природата“. 

Новите движения за опазване на земята могат да използват тези елементи за подобряване на 

работата си на място. 

Основната цел на проекта е да насърчи по-доброто прилагане на директивите на ЕС, като 
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например Директивата за местообитанията, Рамковата директива за водите, или 

въздействието на общата селскостопанска политика върху културните ландшафти в 

различните страни. Обратната връзка и предложенията ще бъдат обобщени и представени на 

Европейската комисия и съответните министерства в държавите членки. Това също така ще 

насърчи трансфера на знания и практически опит от една държава в друга, както и 

разработването на подходящи програми, ако е необходимо. 

В проекта са включени както съществуващи, така и нови партньори, и те могат да се поучат 

от определените ключови фактори и практическия опит. Те могат да вземат участие в 

работните семинари и в европейската конференция. Следователно този проект в крайна 

сметка би подпомогнал насърчаването на европейски партньорства и би укрепил Европейския 

съюз. 

Освен прилагането на директивите на ЕС за опазване на природата, ще бъдат обсъдени 

допълнителни и актуални теми от ежедневната работа по опазването на земята в Европа с 

намерението да се намерят решения и да се извлекат поуки от добре изпитани практики: 

? въпроси, свързани със съвместното съществуване с едрите хищници в селските райони; 

? извлечени поуки и заключения за възстановяването на местообитанията и участието в новия 

договор за птиците, обитаващи обработваеми земи; 

? въз основа на опита и предложенията на инициативите за опазване на земята в Европа 

пилотният проект ще допринесе за актуализирането на насоките относно „Натура 2000“ и 

земеделските земи; 

? заключенията също така ще допринесат за популяризирането на няколко резултата от 

плана за действие за природата; 

? опитът и извлечените поуки могат да бъдат включени също в рамките на прояви за 

установяване на контакти с биогеографска насоченост и т.н. 

Специалната стойност на сътрудничеството на инициативите за опазване на земята се 

състои в изграждането на мост между опазването на природата, ползвателите на земя и 

местните общности. Така целите на политиките на ЕС могат да бъдат по-добре изпълнени и 

да насърчат проевропейска атмосфера в селските райони. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Загубата на биологично разнообразие в ЕС все още продължава. Спешно са необходими 

допълнителни действия, за да се прекрати това намаляване. Инициативите за опазване на земята 

могат да играят важна роля за постигането на тази цел. Понастоящем не съществува тясно 

европейско сътрудничество между подобни организации. Следователно е от съществено значение да 

се развие силен обмен на опит, да се подобрят инструментите за прилагане и да се откроят примерите 

за най-добри практики. Това не само ще допринесе за опазването на нашето биологично 

разнообразие и културни ландшафти/културно наследство, но и ще насърчи сътрудничеството в 

рамките на ЕС. 

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

Проектоизменение 337 
=== ENVI/5448 === 
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Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 54 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 54 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Резерви         

Общо      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Мониторинг на опрашителите в ЕС и показатели за тях 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на подготвителното действие е да се подкрепи въвеждането на общоевропейска схема 

за мониторинг на дивите опрашващи насекоми в държавите членки и изготвянето на 

показатели в тази връзка. 

Опрашителите са неразделна част от здравите екосистеми и тяхното драстично намаляване 

е сериозен повод за безпокойство. В Европа опрашването от животни се осъществява предимно 

от насекоми: около 2 000 вида пчели, 900 вида сирфидни мухи, 500 вида пеперуди и 8 000 вида 

молци. Други видове мухи, осите и бръмбарите също играят важна роля по отношение на 

опрашването. Без тях много растителни видове биха намалели като брой и в крайна сметка 

биха изчезнали, което ще има широкообхватни последици за природата и благосъстоянието на 

човека. 4 от всеки 5 култивирани и дивоцъфтящи растителни вида в ЕС зависи, поне отчасти, 

от опрашването от животни. Стойността на годишната селскостопанска продукция на ЕС, 

която е пряко свързана с опрашващите насекоми, възлиза на 15 милиарда евро. Те се считат 

повсеместно за един от най-важните показатели за здравословна околна среда. 

На 1 юни 2018 г. Европейската комисия прие инициативата на ЕС за опрашителите 

вследствие на призивите на Европейския парламент и Съвета да се предприемат действия за 

справяне с всепризнатото драстично намаляване на опрашителите. Инициативата определя 

набор от действия за справяне с известните причини за намаляването, но се фокусира също 

така и върху укрепването на базата от знания. Тя подчертава важността на системния 

подход за събирането на данни и информация за опрашителите, за да се направи оценка на 

политическите действия и да се подобри тяхната ефективност. Докато в някои области 

разполагаме със знания в разумна степен (намаляването на пеперудите, лошото състояние на 

техните местообитания и факторите за намаляването), по отношение на състоянието и 

тенденциите при повечето популации на опрашителите, както и причините и последиците 

от тяхното намаляване, продължава да съществува цялостен недостиг на знания. 

Координираният процес на мониторинг на равнище ЕС, задвижван от стандартизираното 

събиране на данни на място, ще ни позволи да преодолеем критичните пропуски и да 

разработим стабилни показатели, които да залегнат в основата на ефикасни европейски 

политики за опрашителите. 

Показателите за опрашителите ще бъдат от основно значение за новата рамка на ЕС за 

биологичното разнообразие за периода след 2020 г. и за новата Обща селскостопанска политика 

(ОСП). Опрашителите са важна тема в работата на Конвенцията на ООН за биологичното 

разнообразие (КБР), която установява глобална рамка за действия в областта на биологичното 

разнообразие и за която Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) активно 

допринася. Това доведе до изготвянето на първия глобален доклад за опрашителите, публикуван 
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през 2016 г. от междуправителствената научно-политическа платформа за биологично 

разнообразие и екосистемни услуги (IPBES). Очаква се опрашителите да бъдат включени в 

целите за бъдещата глобална рамка за биологичното разнообразие. Освен че опрашителите са 

цел сами по себе си, показателите за опрашителите ще спомогнат и за измерването на 

напредъка по отношение на редица други цели, свързани с биологичното разнообразие, 

включително тези, свързани с Директивата на ЕС за местообитанията, мрежата „Натура 

2000“, селското и горското стопанство. 

Както е посочено в действие 5В от инициативата на ЕС за опрашителите, Комисията ще 

включи показател за опрашителите в рамката за изпълнение и наблюдение на ОСП след като 

тя бъде финализирана и започне да функционира. Такъв показател би бил безценно допълнение 

към рамката за показателите в предложенията на Комисията за ОСП за периода 2021—2027 

г.: опрашващите насекоми представляват добър показател за общото биологично разнообразие 

и съществен фактор за селскостопанското производство. Поради този двойствен характер 

показателите за опрашителите биха били също така отлично допълнение към рамката за 

мониторинг за изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР) в ЕС, и по-специално цел 

15 („Живот на земята“) и 2 („Нулев глад“). Показателят за полските пеперуди вече е включен в 

тази рамка и това действие ще спомогне за укрепването на устойчивостта на мониторинга на 

пеперудите и докладването по този показател в целия ЕС. 

Въпреки че мониторингът и показателите, разработени в рамките на инициативата на ЕС за 

опрашителите, са насочени към дивите видове опрашители, те ще бъдат от голяма полза и за 

сектора на здравето на пчелите и пчеларството. Отглежданите и дивите видове споделят 

хранителни ресурси и прашец и популациите им са изложени на натиск от едни и същи 

основни източници. Мониторингът на дивите видове ще осигури не само добра информация за 

качеството на околната среда за всички опрашители, но също така и важни данни за 

изследвания на различните видове натиск и тяхното взаимодействие. Това е от решаващо 

значение за разработването на ефективни действия за смекчаване на последиците и за 

подпомагане на ефективното възстановяване. 

Освен този основен принос към изготвянето на политики, генерираните от схемата за 

мониторинг данни и информация биха дали възможност да се разработят инструменти за 

лицата, стопанисващи земи, и по-специално за земеделските стопани. Данните за 

състоянието на видовете опрашители, съчетани с качествени данни за културите (например 

съгласно резултатите от действие 3Б от инициативата на ЕС за опрашителите), биха 

позволили да се разработи атлас на опрашителите и опрашването или система за ранно 

предупреждение за дефицит при опрашването. Те ще помогнат на земеделските стопани, 

чиито добиви и печалби зависят основно от опрашителите, да вземат информирани решения 

за това как да осигурят този принос в селското стопанство и да намалят рисковете, свързани 

с намаляването на опрашващите насекоми. 

Освен това ще се осигурят и инструменти за участниците нагоре по веригата на биомасата, 

като например инструменти за оценка и управление на риска за производителите на храни и 

напитки, доставчиците или търговците на дребно, чиито продукти и услуги зависят от 

зависимата от опрашителите селскостопанска продукция. По този начин качествените данни 

и информацията за опрашителите ще подкрепят програмата за биоикономиката в по-общ 

план. Актуализацията на стратегията за биоикономика от 2018 г. включва действие, което ще 

подкрепи разработването на такива инструменти, с цел да се улесни интегрирането на 

опрашителите във веригите за създаване на стойност (действие 3.3.4). 

Очаква се обхватът на схемата на ЕС за мониторинг на опрашителите да включва поне 

основните таксономични групи: пчели, сирфидни мухи, пеперуди и молци. Понастоящем 

единственият системен мониторинг на равнище ЕС на която и да било група опрашители се 

извършва за пеперудите в половината от държавите — членки на ЕС. През 2018 г. 

Парламентът финансира пилотния проект „Наблюдение на пеперудите в ЕС и показатели за 
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тях“, за да разшири тази схема за мониторинг. Това подготвително действие ще се основава на 

този пилотен проект, за да се гарантира пълно покритие на ЕС по отношение на мониторинга 

на пеперудите, и ще спомогне за създаването на първия по рода си процес на мониторинг на 

равнище ЕС за други групи опрашители. 

Комисията очаква да създаде техническа експертна група през май 2019 г., на която ще бъде 

възложен мандат да разработи общоевропейска схема за мониторинг на опрашителите и 

показателите за тях до май 2020 г. С оглед на прилагането на схемата за мониторинг и за да 

могат на базата на потока от данни да се съставят показатели още през 2021 г., ще бъде 

изключително важно необходимите подготвителни действия да започнат в държавите членки 

през 2020 г. Очаква се много държави членки да се натъкнат на предизвикателства по 

отношение на административния и академичния капацитет, така че успешното прилагане ще 

спомогне за съсредоточаването на усилията отрано. 

Дейности в рамките на подготвителното действие: 

Подготвителното действие ще финансира дейности, които спомагат за преодоляването на 

предизвикателствата по отношение на капацитета на държавите членки, с цел да се улесни 

хармонизираното прилагане на общоевропейска система за мониторинг на опрашващите 

насекоми. 

По-конкретно, подготвителното действие ще подпомогне следните дейности: 

Обединяване на експертен опит на равнище ЕС, работа на експерти в мрежа и обучение; 

Координиране на въвеждането на схемата във всички държави членки; 

Оказване на съдействие при подготовката на административен, финансов и академичен 

капацитет в държавите членки; 

Помощ при първоначалното прилагане на схемата в държави членки с недостатъчен 

капацитет; 

Надграждане и допълване на пилотния проект на ЕП по отношение на съществуващата схема 

за мониторинг на пеперудите. 

Подготвителното действие ще продължи три години и ще разполага с бюджет от 5 милиона 

евро. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Драстичното намаляване на опрашващите насекоми и тяхното въздействие върху природата и 

благосъстоянието на човека е голямо обществено предизвикателство. С това действие ще се 

подпомогне въвеждането на общоевропейска схема за мониторинг на опрашителите и за създаване на 

показатели за тях. Това е от съществено значение за разработването на ефективни ответни 

политически действия и оценката на техния успех за справяне с намаляването и загубата на 

опрашващи услуги, особено посредством политиката на ЕС в областта на биологичното разнообразие 

и Общата селскостопанска политика. Това действие ще се основава, наред с другото, на пилотния 

проект за мониторинг на пеперудите. 

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

Проектоизменение 338 
=== ENVI/5449 === 
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Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 55 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 55 
2.0.PPPA 

    2 650 000 1 325 000 2 650 000 1 325 000 

Резерви         

Общо      2 650 000 1 325 000 2 650 000 1 325 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Измерване на пулса на европейското биологично разнообразие 

посредством индекса на Червения списък 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на това подготвително действие е да се направи оценка на промените в състоянието на 

биологичното разнообразие в Европа, на равнище ЕС-28 и на общоевропейско равнище, да се 

разгледат групите фактори за неговото намаляване и да се осъществи мониторинг на 

въздействието на мерките за опазване и политическите действия. То ще осигури важен принос 

за крайната оценка на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и рамките за 

биологичното разнообразие след 2020 г. Предложеният подход съчетава мобилизирането на 

специални мрежи от знания и данни с използването на установен показател, индекса на 

Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN), с цел да се 

актуализират съществуващите европейски червени списъци и да се направи оценка на 

промените в състоянието на видовете. Информацията ще послужи за определянето на 

секторните политики и политиките в областта на земеползването, което е от решаващо 

значение за прецизирането на техния обхват на действие. 

Рискът от изчезване на видове в Европа се е увеличил драстично през последните 20 години. 

Въпреки че факторите за това намаляване са широко известни за някои групи организми и бяха 

приложени мерки и политики за опазване с цел да се предотврати продължаването на тези 

низходящи тенденции, данните и знанията за тенденциите и заплахите за видовете или не 

съществуват, или не са лесно достъпни, не са били систематично изготвяни показатели за 

състоянието на видовете, а географският обхват на мерките за опазване и политическите 

действия е бил неравномерен. Това ограничава разбирането за въздействието на конкретните 

мерки за възстановяване и поставя под съмнение измерването на напредъка на ЕС спрямо 

регионално и международно договорени цели за спиране на загубата на биологично разнообразие. 

Индексът на Червения списък на IUCN е общоприет показател за измерване на промените в 

риска от изчезване в световен мащаб и е приет като официален показател за напредъка към 

постигането на целите за устойчиво развитие и глобалните цели за биологичното 

разнообразие от Аичи. В това си качество той беше използван наскоро за оценка на 

регионалните тенденции при бозайниците, птиците и земноводните за Европа и Централна 

Азия в регионалния доклад за оценка на междуправителствената научно-политическа 

платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги и се предлага да бъде използван в 

глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. Индексът на Червения 

списък използва данни от Червения списък на застрашените видове на IUCN, който от 2006 г. 

насам е извършил оценка на над 11 000 вида в Европа на две регионални равнища: за Европа на 

географски принцип и за 28-те държави — членки на Европейския съюз. За морските видове 

попадащата в обхвата на оценките зона включва Средиземно море, Черно, Балтийско и Северно 

море и европейската част от Атлантическия океан (т.е. териториалните води и 
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изключителната икономическа зона (ИИЗ), включително ИИЗ на Макаронезийските острови, 

които принадлежат на Португалия и Испания). Оценките на Червения списък на IUCN обаче 

са официално остарели след 10 години и никоя таксономична група не е била подложена на 

повторна оценка на равнище ЕС-28 и на общоевропейско равнище. Поради това е изключително 

важно редовно да се извърши повторна оценка на видовете, за да се получи надежден и смислен 

показател за тенденциите в европейското биологично разнообразие и за намаляването на 

заплахата с течение на времето с оглед на определянето на основани на факти политики с по-

широк обхват. 

Подготвителното действие цели да използва индекса на Червения списък на IUCN, за да се 

направи оценка на общия риск от изчезване на почти всички таксони, оценени до момента от 

Червения списък на застрашените видове на IUCN на равнище ЕС-28 и на общоевропейско 

равнище. Те включват гръбначни (бозайници, земноводни, влечуги, сладководни риби), 

безгръбначни (неморски мекотели, пеперуди, сапроксилни бръмбари, водни кончета и пчели) и 

растения (васкуларни и лечебни). Индексът на Червения списък на IUCN може да измери дали 

процентът на загуба на биологично разнообразие е намалял в Европа, като спомогне за 

подобряването на ефективността на прилаганите на място мерки за опазване и същевременно 

оцени напредъка при прилагането на политиките и законодателството на ЕС, като например 

настоящата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие, и по-специално цел 1, която цели 

да увеличи защитата на видовете и техните местообитания чрез пълно прилагане на 

директивите на ЕС за опазване на природата, както и като послужи за определянето на 

целите на политиката в програмата за периода след 2020 г. Тези повторни оценки следва да 

бъдат съобразени с политическия цикъл (например плана за действие в областта на 

биологичното разнообразие от 2010 г., политиката на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 

г., стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г. и др.). 

Цялостната методология за повторна оценка на видовете ще се основава на съществуващите 

оценки на Червения списък. Ще бъде необходима предварителна работа за събиране на 

нужната информация и актуализиране на оценките. Работните срещи за оценка ще се 

провеждат единствено с цел преглед на състоянието на най-застрашените видове в Червения 

списък и затова се очаква те да бъдат по-малко на брой отколкото типичните оценки и 

следователно по-евтини. Продължителността на тези работни срещи ще бъде от 1 до 4 дни в 

зависимост от броя на видовете, които подлежат на оценка. Ще бъдат мобилизирани 

таксономични знания, експертен опит и данни посредством взаимодействие със съответните 

специализирани групи на Комисията по оцеляване на видовете на IUCN и с персонала на IUCN, 

който ръководи общата оценка на тези групи. Допълнителните консултации с местни и 

международни експерти и тяхното участие ще бъдат от ключово значение за успеха на 

дейностите, така че това действие има огромен потенциал за стимулиране на местните 

центрове на знания и за изграждане на капацитет (чрез работни срещи). Обикновено оценките 

и картите за разпространение на видовете са свободно достъпни на уебсайта на Червения 

списък на IUCN, а цялата новосъбрана информация ще бъде предадена на Центъра за данни на 

ЕИП за биологичното разнообразие. Всички допълнителни и подробни хронологични данни 

относно изобилието и разпространението на популациите за предложените групи видове, 

които бъдат събрани в рамките на това действие, ще бъдат предоставени на разположение, 

при условията, определени в правните споразумения за обмен на данни със съществуващите 

схеми за мониторинг с цел да се изяснят правата върху интелектуалната собственост и 

правата на достъп до данните, в интегрирана база данни, която може да допринесе пряко за 

създаването на интегрирана система за мониторинг на биологичното разнообразие и 

екосистемите, която ще бъде разработена от Европейската комисия и Европейската агенция 

за околна среда. 

РЕЗУЛТАТИ 

Повторните оценки ще осигурят четири основни резултата: 
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1) Публикация на Европейския червен списък за всяка група видове (на равнище ЕС и на 

общоевропейско равнище), която съдържа синтезиран преглед на извършените анализи и 

резултатите от процеса на повторна оценка, включително примери за видове с положителна, 

стабилна и отрицателна тенденция съгласно индекса на Червения списък, обобщение на 

успехите и провалите в областта на опазването, с ключови послания и препоръки, адаптирани 

за основните сектори, отговорни за провежданите в цяла Европа действия, които 

продължават да подкрепят и/или застрашават опазването на видовете. Те ще бъдат от 

решаващо значение за подобряване на интеграцията на биологичното разнообразие сред 

недържавните участници, за информиране на широката общественост за това кои действия и 

поведение ще бъдат от полза за европейското биологично разнообразие, както и за насърчаване 

на екосистемните услуги и оттам благосъстоянието на хората. Окончателните повторни 

оценки за всеки вид ще бъдат представени и под формата на актуализирани информационни 

фишове на уебсайта на IUCN. Предимството на публикуването на информационните фишове 

на уебсайта на Червения списък е възможността за достъп до всички данни в Европейския 

червен списък на едно място и до най-актуалните оценки, които попадат извън обхвата на 

това действие и които се ползват от добавената нова информация от експертната мрежа на 

Комисията по оцеляване на видовете, както и за съпоставка с глобални и други регионални 

оценки на същите видове. В съответствие с предишните издания на Европейския червен списък 

актуализираните оценки ще бъдат пълноцветни и ще съдържат цифри и снимки, а дизайнът 

на публикациите ще бъде такъв, че да се сведе до минимум времето за изтегляне на файловете 

във формат PDF. Публикациите ще бъдат предоставени в печатен формат (300 екземпляра), 

както и в електронен формат (Word и PDF). 

2) Интегриране на актуализираните бази данни от Червения списък в Центъра за данни на 

ЕИП за биологичното разнообразие и в неговата инфраструктура за съхраняване на данни. 

Цялата информация, събрана с цел оценка на индекса на Червения списък (размер на 

популацията, разпространение, демографски тенденции, местообитания, заплахи), ще 

послужи за актуализиране на настоящите оценки на видовете в Информационната служба за 

видовете (SIS) и ще бъде експортната в бази данни Microsoft Access (по таксономични групи), 

които впоследствие ще бъдат форматирани в съответствие с изискванията на Центъра за 

данни на ЕИП за биологичното разнообразие, където те ще бъдат предоставени. 

3) Изготвяне на текст за уебсайта EUROPA. Ще бъде създаден нов раздел в рамките на 

настоящия индекс за всяка оценка на Европейския червен списък на уебсайта EUROPA, който 

отразява резултатите в индекса на Червения списък за всяка таксономична група, като 

съответният текст ще бъде изготвен успоредно с публикациите на Европейския червен списък. 

Настоящата структура (т.е. заглавия и подзаглавия), която беше разработена за предишните 

проекти на Европейския червен списък, може да изиска преразглеждане, за да се обхванат и 

представят по-добре усилията и резултатите от систематичния мониторинг и индекса на 

Червения списък. 

4) Брошурата „Пулсът на европейското биологично разнообразие“, в която ще се обобщят 

констатациите от повторните оценки и индекса на Червения списък, ще се изтъкне 

значението на мониторинга на биологичното разнообразие и дългосрочните тенденции, ще се 

групират факторите на заплаха с цел изпращане на ключови послания към обществените 

сектори с най-голямо въздействие и ще се отбележат успешните случаи на опазване. Важно е 

да се включат положителни послания, за да се подпомогне създаването на оптимистичното 

обществено движение, което ще даде възможност за промяна. Брошурата ще бъде изготвена в 

съответствие с насоките за визуална идентичност на Европейската комисия. Тя ще бъде 

предназначена за широка аудитория и ще се използва като средство за комуникация с лицата, 

определящи политиките, и със заинтересованата общественост. Тя също така ще бъде важно 

средство за комуникация за медиите и ще осигури на ГД „Околна среда“ много полезен 

инструмент, който може да се разпространява широко сред другите генерални дирекции и 

заинтересованите страни, както и да се използва в кампании за повишаване на 



 

 134 

осведомеността. Брошурите ще бъдат предоставени в печатен формат (1 500 екземпляра), 

както и в електронен формат (Word и PDF). 

Това тригодишно подготвително действие ще разполага с общ бюджет от 2 650 000 EUR. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Посредством извършването на повторна оценка на състоянието на почти всички гръбначни, 

безгръбначни, включително най-важните групи опрашители, и растения в цяла Европа, това 

подготвително действие ще осигури доказателства за действителните промени в риска от изчезване 

спрямо предишните европейски червени списъци, както и индекс за първото по рода си измерване на 

пулса на биологичното разнообразие в Европа. Тази информация е от жизненоважно значение за 

оформянето на рамката на ЕС за биологичното разнообразие след 2020 г. и за измерването на 

европейския напредък по отношение на постигането на ЦУР. 

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

Проектоизменение 339 
=== ENVI/5450 === 

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

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 07 02 77 56 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

07 02 77 56 
2.0.PPPA 

    2 600 000 1 300 000 2 600 000 1 300 000 

Резерви         

Общо      2 600 000 1 300 000 2 600 000 1 300 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Осигуряване на проходимост през язовирите „Железни врата“ за 

дунавските есетри 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Това пилотно предложение включва извършването на оценка на техническите решения за 

откриване на миграционен маршрут за есетрите през язовирите „Железни врата“ I и II на река 

Дунав на границата между Румъния и Сърбия. Това е огромна задача, като се имат предвид 

размерът на язовирите — най-големите на река Дунав, размерът на рибата — до 7 метра, и 

скалистият терен около „Железни врата“, комбинацията от които представлява 

изключително техническо предизвикателство, което изисква съобразено с местните условия 

решение с висока степен на иновативност. 

Помощта за възстановяването на миграцията на есетрите е откроена като водещ проект в 

рамките на стратегията за есетрите на Международната комисия за опазване на река Дунав 

(ICPDR), както и в плана за действие на стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR) с 

оглед на подобряването на природозащитния статус на дунавските есетри. Тя също така 
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допринася за изпълнението на общоевропейския план за действие за опазване на есетрите на 

Бернската конвенция, по която ЕС е страна. 

Този пилотен проект е необходим, за да се подготви задълбочено и всеобхватно проучване на 

техническата осъществимост с цел улесняване на миграцията на есетрите, което включва: 

1) концепция/предварително проектиране на потенциалните технически варианти за 

възстановяване на рибните проходи по долното и горното течение на реката, включително 

съпоставка на техните предимства и недостатъци (ограничения), оценки на разходите, 

рискове (технически, финансови) и набелязване на необходимите следващи стъпки за 

проектирането на модела, включително проектиране на конструкцията, проектиране на 

техническите компоненти и оперативна концепция; 

2) хидравлично моделиране; 

3) концепция за стратегия за въвеждане (последователността на въвеждане на структурата, 

например поетапно съгласно подхода „учене чрез практика“, т.е. подход за адаптивно 

проектиране на рибопропускателните съоръжения). 

4) определяне на възможни алтернативи за управление, по-специално за защитата на рибата 

по долното течение на реката (например управление на турбини, улавяне и транспорт), в 

краткосрочен и дългосрочен план; 

5) полеви изследвания, необходими за запълване на празнотите в знанията, които не са 

обхванати от текущите проучвания (несъществуващи или остарели данни); 

6) концепция за оценка/мониторинг на рибопропускателните съоръжения; 

7) актуализиране на концепцията за финансиране; 

8) преглед на техническите концепции от специалисти/експерти в областта на 

рибопропускателните съоръжения. 

Разходите за тези елементи на проучването на техническата осъществимост ще възлязат на 

приблизително 2,6 милиона евро. Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR), 

както и компетентните национални органи на Румъния и Сърбия ще бъдат тясно ангажирани 

с осъществяването на проучването. 

Дейностите, които ще бъдат изпълнени, биха могли да бъдат преработени, за да се избегне 

евентуално припокриване с текущата работа. 

Финансирането на този проект понастоящем не е предвидено в нито една от програмите на 

ЕС. 

Не съществува готов за прилагане проект за този вид рибни проходи и затова финансираното 

по този проект иновативно решение ще служи като модел за проектирането на подобни рибни 

проходи по други големи европейски реки. Подобни предизвикателства, каквото е осигуряването 

на проходимост през язовирите „Железни врата“ I и II за големите риби (например 

впечатляващи размери, голям дебит, променливи равнища на водата в резервоара), се срещат и 

около Балтийско море, където големите язовири на река Висла в Полша, река Неман в Литва и 

река Даугава в Латвия възпрепятстват миграцията на рибите и програмите за повторно 

въвеждане на есетрите. Други примери са язовирът „Габчиково“, както и по-големите язовири 

по реките Тиса и Драва в басейна на река Дунав, река Марица/Еврос в България и Гърция, и 

реките на Иберийския полуостров, като например река Гуадалкивир, която някога е била 

обитавана от есетри. Намирането на решения за миграцията на рибите за всички тези реки 

ще бъде важен принос за прилагането на Рамковата директива на ЕС за водите. 

Проходи за есетрите на големи язовири съществуват единствено в Русия по реките Волга и 

Кубан и в САЩ по реките Кънектикът и Колумбия. Придобитият с тези съоръжения опит 

следва да бъде взет предвид, но няма да даде отговор на всички нерешени въпроси. Един от най-
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известните и успешни примери за рибни проходи за есетри в Европа се намира в Гестхахт в 

Германия, но в случая бентът е с височина едва 4,5 м, докато височината при „Железни врата“ 

е 60 м. 

Освен това в този пилотен проект ще участват заинтересовани страни от занимаващата се с 

управлението на водите общност в Сърбия, което ще им осигури обучение в процеса на работа 

относно начините за постигане на съответствие с достиженията на правото на ЕС в 

областта на околната среда. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Намирането на решение за осигуряване на проходимостта на язовирите „Железни врата“ е от 

решаващо значение за отблокирането на миграционния маршрут за есетрите, които са включени в 

Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN), отварянето на дълъг над 

800 км участък от река Дунав за миграция на рибите и осигуряването на достъп до големите притоци 

на реката за хвърляне на хайвер и отглеждане на риби. То насърчава спазването на законодателството 

на ЕС в областта на околната среда, както и иновациите във връзка с критичния въпрос за 

управлението на водите в големите реки в ЕС. То също така ще помогне на Сърбия да постигне 

съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на водите. 

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

Проектоизменение 1029 
=== GUE//8164 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 11 06 62 01 — Научни консултации и научно познание 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 62 01 
2.0.31 

10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Резерви         

Общо  10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Обосновка: 

Предвид предходните резолюции на Европейския парламент относно ОПОР и предвид 

необходимостта от регулиране на управлението на риболова чрез екосистемен подход и 

необходимостта от увеличаване на научните знания за общото състояние на рибните ресурси, като по 

този начин се допринесе за устойчивостта на ресурсите и на сектора, се счита, че предложените 

съкращения във връзка с програмния период 2014 — 2020 г. не са оправдани. 

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

Проектоизменение 404 
=== PECH/6300 === 

Внесено от Комисия по рибно стопанство 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 11 06 62 01 — Научни консултации и научно познание 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 62 01 
2.0.31 

10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Резерви         

Общо  10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Обосновка: 

Предвид предходните резолюции на Европейския парламент относно ОПОР и предвид 

необходимостта от регулиране на управлението на риболова чрез екосистемен подход, и по-

специално необходимостта от увеличаване на научните знания за общото състояние на рибните 

ресурси, с цел да се допринесе за устойчивостта на ресурсите и на сектора, се счита, че съкращенията 

във връзка с предлаганите суми за програмния период 2014 — 2020 г. не са оправдани. 

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

Проектоизменение 1030 
=== GUE//8165 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 11 06 63 01 — Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — оперативна 

техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 63 01 
2.0.31 

4 050 217 3 900 000 4 050 217 3 900 000 949 783 1 100 000 5 000 000 5 000 000 

Резерви         

Общо  4 050 217 3 900 000 4 050 217 3 900 000 949 783 1 100 000 5 000 000 5 000 000 

Обосновка: 

Степента на изпълнение на ЕФМДР за периода 2014 — 2020 г. е много под потенциала на фонда, 

което има значителни последствия за развитието и устойчивостта на сектора на рибарството. През 

последната част от програмния период е важно на държавите членки и на организациите на 

производителите да се предоставят необходимите знания и помощ, за да могат те да получат 

ефективен достъп до финансирането от ЕФМДР. 

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

Проектоизменение 1027 
=== GUE//8161 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 11 06 64 — Европейска агенция за контрол на рибарството 

цифровите стойности, наименованието, забележките и правното основание се изменят, както 

следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 64 
2.0.DAG 

16 737 055 16 737 055 16 737 055 16 737 055 -16 737 055 -16 737 055 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  16 737 055 16 737 055 16 737 055 16 737 055 -16 737 055 -16 737 055 p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Европейска агенция за контрол на рибарството 

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Заличаване на бюджетния ред.Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за 

персонал, административните и оперативните разходи на агенцията. 

Заличава се следният текст: 

Агенцията трябва да информира Европейския парламент и Съвета за прехвърлянията на бюджетни 

кредити между оперативните и административните разходи. 

Сумите, възстановени в съответствие с член 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията 

от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на 

ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 

Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1), представляват целеви приходи 

(член 21, параграф 3, буква б) от Финансовия регламент), които се начисляват към позиция 6 6 0 0 от 

общата приходна част на бюджета.  

Щатното разписание на Агенцията е посочено в приложението „Персонал“ към настоящия раздел. 

Средствата от Съюза за 2020 г. възлизат на общо 16 900 000 EUR. Сумата от 162 945 EUR от 

възстановяването на излишък се добавя към записаната в бюджета сума от 16 737 055 EUR. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за 

контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за създаване на система за 

контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1). 

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността 

за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов 

(ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр.1). 

Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на 

Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството 

(ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1). 

Регламент (ЕС) 2016/1626 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за 

контрол на рибарството (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 80). 

Обосновка: 

Правомощията на Агенцията следва да произтичат от всяка държава членка. Националните органи се 

нуждаят от подходящи и достатъчни ресурси, за които ЕС следва да допринесе в рамките на ОПОР. 

Подкрепят се сътрудничеството и координацията между различните държави членки в рамките на 

дейностите по контрол на риболова и в борбата с ННН риболов, но без структура за централно 

управление. Освен това не се одобрява предоставянето на Агенцията на правомощия в областта на 

бреговата охрана, защото това е просто начин за преследване на бежанците и мигрантите. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 405 
=== PECH/6302 === 

Внесено от Комисия по рибно стопанство 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 11 06 77 18 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви         

Общо      500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — По-добра интеграция на генетиката и геномиката в контрола на 

рибарството с цел по-добро управление, опазване и защита на потребителите в контекста на 

общата политика в областта на рибарството (ОПОР) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

С цел подобряване на управлението, опазване и защита на потребителите в контекста на 

общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и свързаното с това законодателство, 

като например Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), и като се използват 

наличните технологии за идентифициране на видовете и географския произход на морските 

риби, генетиката и геномиката следва да бъдат интегрирани в контрола и управлението на 

политиката на ЕС в областта на рибарството. Този пилотен проект, който в идеалния случай 

ще се реализира в сферата на компетентност на Европейската агенция за контрол на 

рибарството (EFCA), ще описва състоянието на наличните подходи и технологии, ще определя 

съществуващите генетични и геномни подходи към конкретни актуални проблеми и 

предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, ще събира информация за състоянието 

на генетичните и геномните познания, ще набелязва генетични бази данни за подкрепа на 

горепосоченото, ще извършва анализ на разходите и ползите, ще определя компетентните 

институции и органи в ЕС, ще планира и провежда редица оперативни изпитвания за 

използването на генетиката и геномиката за контрол на рибарството и ще предлага 

стандарти и процедури за вземане на генетични проби. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Едно от основните предизвикателства, пред които са изправени органите за контрол на рибарството, 

е правилното разпределение на улова между различните райони, с оглед на разпределение на квотите 

и капацитета за идентифициране на отделни рибни видове, които са много сходни или които са 

разтоварени на сушата като преработени продукти. Този капацитет е важен не само за целите на 

управлението на рибарството. Той също така има важни последици за точността на информацията, 

предоставяна на потребителите. Използването на генетиката и геномиката в контрола на рибарството 
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ще даде възможност за справяне с тези предизвикателства чрез предлагане на стандарти и процедури. 

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

Проектоизменение 1028 
=== GUE//8163 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 11 06 77 18 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Резерви         

Общо      200 000 100 000 200 000 100 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Придаване на стойност на рибата и разработване на нови продукти 

(видове без търговска стойност) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този проект има за цел да проучи и приложи начини за придаване на стойност на някои видове, 

които понастоящем имат малка или никаква търговска стойност, въпреки че имат качества 

като храни или за производството на странични продукти. 

Проектът, който се състои в провеждането на проучване и в създаването на набор от 

инструменти, включва следните етапи: 1 - набелязване и подбор на целеви видове; 2 - 

идентифициране на нови пазари; 3 - разработване на нови продукти; 4 - определяне на 

алтернативни методи за преработка; 5 - разработване на маркетингова стратегия за тези 

продукти; 6 - определяне на наличните инструменти за управление и финансиране (напр. 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, ЕФМДР). 

Това е отправна точка за диверсификация на развитието в сектора на рибарството, като на 

организациите от този сектор, и по-специално на местните и занимаващите се с 

непромишлен риболов рибари, се предоставят възможности за изпълнението на стратегически 

проекти, които могат да създадат заетост, да пораждат икономически растеж и да 

осигуряват устойчивостта на морските ресурси. Проектът може да бъде възпроизведен и в 

други региони благодарение на това проучване. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Непостоянната наличност на запасите, екологичните ограничения и много други проблеми пред 

сектора изискват диверсификация — не само по отношение на улавяните видове, но и от гледна 

точка на многостранното използване на рибата в нейната цялост, вместо само на онези нейни части, 

които са годни за консумация. Наложително е на улавяните рибни видове, които въпреки че имат 

качества, са с малка или никаква търговска стойност, да бъде придадена стойност и те да бъдат 
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насочвани към потенциални пазари и канали за преработка и пускане на пазара. 

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

Проектоизменение 1031 
=== GUE//8166 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 11 06 77 18 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Резерви         

Общо      200 000 100 000 200 000 100 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Създаване на фонд за компенсиране на трудовите възнаграждения 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект е насочен към провеждане на проучване с оглед на създаването на публичен 

фонд за компенсиране на рибарите в случай на непредвидими събития, в т.ч. такива, които е 

възможно да засегнат устойчивостта на морските ресурси. Периодът на изпълнение на този 

фонд следва да бъде включен при изчисляването на пенсиите и на другите 

социалноосигурителни плащания. 

Този фонд следва да бъде допълнен със съществуващите разпоредби на ЕФМДР, като се 

включат и други специализирани структури (EU-OSHA и Eurofound), с цел оценка на 

практическите резултати от прилагането на тези разпоредби. 

Риболовът е сектор, който е силно уязвим на кризи от естествен или друг произход. 

Вследствие на все по-голямото изчерпване на ресурсите се очаква рибарите да загубят голяма 

част от доходите си. Това ще увеличи социалните и икономическите проблеми за рибарите и 

рибарските общности. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Наличието на фонд за компенсиране на трудовите възнаграждения е начин да се гарантира, че тази 

дейност (с икономически, социални и културни последици и с въздействие върху общностите) е 

устойчива и икономически привлекателна. 

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

Проектоизменение 406 
=== PECH/6303 === 

Внесено от Комисия по рибно стопанство 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 11 06 77 19 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 77 19 
2.0.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Технически спецификации и оценка на съвременните технологии за 

контрол на рибарството 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

С цел подобряване на контрола на рибарството, този пилотен проект ще тества съвременни и 

нововъзникващи технологии за контрол с цел разработване на процедури за дистанционно 

електронно наблюдение, включващи вътрешна система за видеонаблюдение (CCTV) и датчици. 

Пилотният проект също така ще направи оценка на мерките за непрекъснато наблюдение на 

мощността на двигателите, което в идеалния случай би довело до въвеждането на подобрен 

контрол и постепенно премахване на настоящите практики, които налагат значителна 

административна тежест за органите и като цяло са неефективни. 

Проектът ще доведе до по-добро прилагане на принципите и задълженията за контрол, които 

са предназначени да подкрепят целите на общата политика в областта на рибарството 

(ОПОР, 2013 г.). Това ще бъде постигнато чрез разработване на хармонизирани процедури, 

протоколи и спецификации, включително основано на риска прилагане и инсталиране на 

оборудването, обмен на данни, обработка на данни и, когато е уместно, използване на 

интелигентни решения за анализ с цел ефективно наблюдение на големи обеми от данни и 

видео записи. Разработването на общи процедури и протоколи и тяхното експлоатационно 

изпитване при конкретни риболовни дейности и оценка в идеалния случай ще се извършват в 

рамките на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) и ще спомагат за 

прилагането на редица аспекти от предложението за преразгледана система за контрол на 

рибарството (май 2018 г.: COM(2018)368). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Управлението на рибарството е скъпоструваща, но необходима част от доброто управление на 

природните ресурси. Прилагането на съвременни и нововъзникващи технологии за контрол за 

дистанционно електронно наблюдение и контрол на мощността на двигателите ще намали разходите, 

ще осигури практики, които ще са икономически по-ефективни, и ще намали административната 

тежест. 

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

Проектоизменение 407 
=== PECH/6304 === 

Внесено от Комисия по рибно стопанство 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 11 06 77 20 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 77 20 
2.0.PPPA 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви         

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

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Център за борба със замърсяването на морската среда с 

пластмаси в Португалия 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Замърсяването с пластмаси е най-видимият пример за вредите, които причиняваме на нашите 

морета и океани. Трябва да се създаде капацитет за намиране на цялостен отговор на тези 

проблеми, за да се гарантира бъдещето на идните поколения. 

Борбата с морското замърсяване се превърна в една от най-видимите цели на ЕС през 

последните години. Предложенията, като например Рамковата директива за морска 

стратегия, Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба и стратегията за 

пластмасите в кръговата икономика, Директивата за пристанищни приемни съоръжения за 

отпадъци от експлоатацията на корабите и остатъци от товари или дори Директивата за 

пречистването на градските отпадъчни води или Директивата за нитратите, доказват 

усилията на ЕС. 

Ползите за ЕС от създаването на център за борба със замърсяването на морската среда в 

Мадейра включват: 

по-добро събиране на данни; 

по-добро опознаване на въздействието на морското замърсяване; 

по-добри научни изследвания и разработки с цел намиране на решения, генерирани на равнище 

ЕС; 

възможност за местно изпитване и приложимост в бъдеще; 

инвестиции в иновации в най-отдалечените региони; 

съвместна работа с Европейската агенция за морска безопасност със седалище в Лисабон и 

Европейската агенция за контрол на рибарството във Виго. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Португалия и нейните най-отдалечени региони разполагат с уникален потенциал и предимства, от 

които Съюзът може да се възползва при разрешаването на проблема със замърсяването на морската 

среда с пластмаси. Изключителните географски и геоложки характеристики превръщат страната в 
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полезна лаборатория за научни изследвания и иновации в индустрии на бъдещето, като например 

биологичното разнообразие, морските екосистеми или борбата срещу замърсяването на морската 

среда с пластмаси, както е посочено в последното съобщение на Комисията от 24 октомври 2017 г. 

(COM (2017) 623 final): „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените 

региони на ЕС“. 

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

Проектоизменение 408 
=== PECH/6306 === 

Внесено от Комисия по рибно стопанство 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 11 06 77 22 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 77 22 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Резерви         

Общо      200 000 100 000 200 000 100 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Мерки за подкрепа на дребномащабния непромишлен и крайбрежен риболов 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект има за цел да подготви стартирането на програма за подкрепа на 

дребномащабния риболов, която да спомага за координиране на дейностите и канализиране на 

средствата от съществуващи инструменти, с цел решаване на специфичните проблеми на 

риболовния сектор. 

Този пилотен проект следва да хвърли светлина върху пречките пред дейността и потенциала 

за развитие на тези региони. Резултатът ще се изразява в изготвянето на план за действие, 

който следва да допринесе за постигането на редица цели, включително: местна организация 

на рибарите; укрепване на капацитета за финансиране и най-добро използване на ЕФМДР; 

принос на дребномащабния непромишлен и крайбрежен риболов за устойчивостта на морската 

среда; организация на процесите на съвместно управление; насърчаване на дейностите за 

диверсификация на дребномащабния крайбрежен риболов и увеличаване на добавената 

стойност на рибните продукти. 

Дребномащабният непромишлен и крайбрежен риболов се нуждае от подкрепа за справяне със 

структурните проблеми, които се изразяват в по-малко улов, по-големи рискове и по-лоши 

хигиенни условия и условия на безопасност. От друга страна, риболовните дейности 

представляват крайъгълния камък на крайбрежните общности. Те се характеризират със 

специфични културни прояви, традиции и социална и градска организация. Многоизмерността 

на рибарството и неговите специфични нужди попадат в обхвата на различни политики на ЕС 

и съответната информация трябва да бъде организирана и изяснена, за да се допринесе за 

развитието на сектора и засегнатите общности. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
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на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Развитието на дребномащабния риболов и на общностите, които го подкрепят, е важно, защото в 

повечето държави с морски традиции този сектор стои в основата на цяла една „екосистема“, която 

трябва да бъде подпомагана, за да се осигури непрекъснатост на риболовните дейности и 

устойчивост на ресурсите. Този сектор е изправен пред редица структурни ограничения и затова е 

важно той да бъде подпомогнат чрез инструменти, които да улесняват организацията на рибарите и 

достъпа до финансиране, да подобряват процесите на управление и да допринасят за осигуряване на 

добавена стойност за рибните продукти. 

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

Проектоизменение 409 
=== PECH/6308 === 

Внесено от Комисия по рибно стопанство 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 11 06 77 24 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

11 06 77 24 
2.0.PPPA 

    500 000 50 000 500 000 50 000 

Резерви         

Общо      500 000 50 000 500 000 50 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Мрежа от европейски университети с групови морски проучвания 

за разработването на иновативни начини за справяне с морското замърсяване 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Борбата с морското замърсяване се превърна в една от най-видимите цели на ЕС през 

последните години. Предложенията, като например Рамковата директива за морска 

стратегия, Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба и стратегията за 

пластмасите в кръговата икономика, Директивата за пристанищни приемни съоръжения за 

отпадъци от експлоатацията на корабите и остатъци от товари или дори Директивата за 

пречистването на градските отпадъчни води или Директивата за нитратите, доказват 

усилията на ЕС. Въпреки това ЕС все още изостава във връзка с осигуряването на 

необходимите научни познания за елементите, които определят състоянието на морската 

среда. Чрез създаването на тази мрежа в Мадейра, ЕС ще увеличи научните познания за 

морската среда посредством: 

по-добро събиране на данни; 

по-добро опознаване на въздействието на морското замърсяване; 

по-добри научни изследвания и разработки с цел намиране на решения, генерирани на равнище 

ЕС; 

по-добро споделяне на най-добри практики; 

по-добро развитие на иновативни начини за справяне с морското замърсяване; 

съвместна работа с Европейската агенция за морска безопасност със седалище в Лисабон и 

Европейската агенция за контрол на рибарството във Виго. 
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Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Като цяло Мадейра и най-отдалечените региони притежават уникален потенциал и предимства, от 

които Съюзът може да се възползва. Изключителните географски и геоложки характеристики 

превръщат Мадейра в полезна лаборатория за научни изследвания и иновации в индустрии на 

бъдещето, като например биологичното разнообразие, морските екосистеми или борбата срещу 

замърсяването на морската среда, както е посочено в последното съобщение на Комисията от 24 

октомври 2017 г. (COM (2017) 623 final): „Най-отдалечените региони на Европейския съюз: към нов 

подход“. 

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

Проектоизменение 1000 
=== GUE//8125 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 08 02 — Програма за подкрепа на структурните реформи – Оперативна техническа 

помощ, прехвърлена от функция 2 (ЕЗФРСР) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

13 08 02 
1.2.31 

10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Програмата за подкрепа на структурните реформи не следва да бъде поддържана, тъй като тя е 

средство за прилагане на строги икономии, което се оказа провал в цяла Европа. Освен това тази 

програма рискува да застраши наличните финансови средства за основни европейски програми за 

солидарност, като ЕСФ или ЕФРР, което е неприемливо. 

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

Проектоизменение 561 
=== I-D//7724 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 13 08 02 — Програма за подкрепа на структурните реформи – Оперативна техническа 

помощ, прехвърлена от функция 2 (ЕЗФРСР) 

цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

13 08 02 2.0.20 10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви         

Общо  10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изпълнение на Програмата за 

подкрепа на структурните реформи, с цел да се допринесе за институционалните, административните 

и структурните реформи в държавите членки чрез предоставяне на подкрепа на националните органи 

за изпълнение на мерки, насочени към реформиране на институциите, управлението, 

администрацията, икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните 

предизвикателства, с цел увеличаване на конкурентоспособността, растежа, създаването на работни 

места и инвестициите, което също така ще ги подготви за участие в еврозоната, по-специално в 

контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефективното 

и ефикасно използване на фондове на Съюза. 

С тази подкрепа ще се цели по-специално:  

– подпомагане на инициативите на националните органи, чрез които те целят да проектират своите 

реформи в съответствие с приоритетите, като се вземат предвид изходните условия и очакваните 

социално-икономически въздействия,  

– оказване на подкрепа на националните органи посредством укрепване на способността им да 

формулират, разработват и прилагат политики и стратегии за реформи и да прилагат интегриран 

подход, с който се гарантира последователността между целите и средствата, използвани в 

различните сектори, 

– оказване на подкрепа на усилията на националните органи да определят и прилагат подходящи 

процедури и методологии, като се отчитат добрите практики и извлечените поуки от други 

държави при справяне с подобни ситуации, както и 

– подпомагане на националните органи с цел увеличаване на ефективността и ефикасността на 

управлението на човешките ресурси, когато това е уместно, чрез определяне на ясни 

отговорности и повишаване на професионалните знания и умения. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на 

Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Ние не можем да подкрепим инициативи, които налагат структурни реформи на суверенни държави. 

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

Проектоизменение 370 
=== AGRI/6026 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 04 77 07 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 77 07 
2.0.PPPA 

    950 000 950 000 950 000 950 000 

Резерви         

Общо      950 000 950 000 950 000 950 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Хуманно отношение към млечните говеда, включително мерки за защита 

на неотбитите млечни телета и животните в края на полезния им живот 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Разширяването на млекопреработвателния сектор, увеличаването на средната 

производителност на млечните крави и излишъкът от мъжки млечни телета не бяха 

придружени от актуализирани политики за хуманно отношение към животните. В 

неотдавнашен доклад на Комисията се посочва, че не се обръща достатъчно внимание на 

параметри, като честота на случаите на мастит и куцота, дизайн на боксовете и удобство за 

лежане, за които е известно, че имат значение не само за хуманното отношение към 

животните, но и за здравето и продължителността на живота на млечните крави в 

стопанството. Държавите членки имат различни регулаторни режими, което нарушава 

равнопоставените условия на конкуренция за производителите. Освен това увеличаването на 

броя на млечните стада в някои държави води до хроничен излишък от все още неотбити 

мъжки млечни телета, които трябва да бъдат транспортирани на много дълги разстояния до 

специализирани стопанства за угояване. Не беше намерено решение за предизвикателствата, 

възникващи по време на транспортирането на неотбити млечни телета на дълги разстояния, 

и няколко неправителствени организации представиха доказателства, че тези уязвими 

животни не могат да бъдат защитени при такъв вид транспортиране. Друг пренебрегван 

аспект е третирането на животните в края на полезния им живот. Има доказателства, че 

залежалите се крави (т.е. крави, негодни за транспортиране) могат да бъдат транспортирани 

до позволяващи подобна практика кланици за клане. Това е не само нарушение на правилата на 

ЕС относно транспортирането и клането на животни, но и представлява заплаха за 

безопасността на храните. 

Този пилотен проект има четири основни цели: 1) съставяне на набор от ясни насоки за добри 

и най-добри практики на хуманно отношение към млечните юници, крави и телета, основани 

на солидни и свързани с животните показатели, както и насоки за правилното третиране на 

млечните крави в края на полезния им живот; 2) извършване на оценка на 

социалноикономическото въздействие на преминаването от транспортиране на неотбити 

мъжки млечни телета на големи разстояния към местно отглеждане и угояване; 3) предлагане 

на икономически модели за предотвратяване на транспортирането на млечни крави в края на 

полезния им живот; 4) разпространение на резултатите в произвеждащите мляко държави 

членки и в тези, които са засегнати от вътрешната търговия с живи неотбити телета в ЕС. 

Проектът следва да обедини от самото начало съответните заинтересовани страни, 

включително учени, ветеринари и НПО. Резултатите следва да се основават в голяма степен 

на наличния научен и практически опит, в т.ч. от вече въведените най-добри практики. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

При липсата на специфично законодателство за млечните крави разработването на насоки е 

изключително желателно, също така и с оглед на създаването на по-равнопоставени условия на 

конкуренция за производителите в ЕС. Свързаните с животните показатели не се отчитат 

последователно, а данните не са на разположение на компетентните органи. Освен това съществуват 

опасения относно хуманното отношение към неотбитите мъжки млечни телета, транспортирани на 

много дълги разстояния до стопанства за угояване, както и относно третирането на кравите в края на 

полезния им живот. 

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

Проектоизменение 822 
=== S&D//7312 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 04 77 07 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 77 07 
2.0.PPPA 

    750 000 750 000 750 000 750 000 

Резерви         

Общо      750 000 750 000 750 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Най-добри практики при прехода към осигуряващи по-хуманно отношение 

системи за производство на яйца от безклетъчно отглеждани кокошки 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Общественото одобрение за използването на „подобрени“ клетки за кокошки носачки намалява, 

също така и с оглед на научните доказателства, които показват, че такива клетки силно 

ограничават способността на кокошките носачки да проявяват множество видове нормално 

поведение. Предложеният пилотен проект има за цел да помогне на производителите на яйца 

да отговорят на търсенето на пазара, като предоставя практически насоки за това как да се 

премине към осигуряващи по-хуманно отношение алтернативни системи за безклетъчно 

отглеждане. Някои големи предприятия за производство на храни вече поеха ангажимент да 

започнат да доставят единствено яйца от безклетъчно отглеждани кокошки до 2025 г. или по-

рано. За да могат производителите от ЕС да осъществят този преход и за да се гарантира, че 

те ще оцелеят, следва да им се предостави подкрепа за преобразуването на конвенционалните 

системи в осигуряващи по-хуманно отношение алтернативни системи, които не само 

отговарят на поставените цели, но също така са и подготвени за бъдещето. Проектът ще 

проучи различните системи за отглеждане на кокошки носачки и ще определи онези, които са 

оптимални за здравето на животните и хуманното отношение към тях. Препоръките, които 

следва да включват икономически аспекти, ще бъдат подкрепени със стабилни показатели за 

измерване на резултатите от гледна точка на хуманното отношение към животните. В 

рамките на първия етап на пилотния проект ще бъдат събрани най-добрите налични 

практики за улесняване на прехода към осигуряващи по-хуманно отношение системи за подово, 

свободно и биологично отглеждане и държане на кокошки носачки. Вторият етап ще се състои 

от мероприятия за разпространение на информация в поне 4 държави, в които 

алтернативните системи за отглеждане все още не преобладават (например Испания, Полша, 
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Португалия и Белгия), и заключително мероприятие на равнище ЕС с участието на основни 

заинтересовани страни от сектора и политиката, както и на представители на всички 

държави — членки на ЕС. Изготвеното в резултат на това ръководство следва да бъде 

възможно най-ориентирано към практиката и следва да бъде илюстрирано например с казуси 

(включително икономически данни) относно съответните системи от най-малко 4 държави 

от ЕС с най-голям дял в производството на яйца от безклетъчно отглеждани кокошки 

(например Германия, Нидерландия, Франция, Италия). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Някои големи предприятия за производство на храни и няколко държави — членки на ЕС постепенно 

премахнаха използването на яйца от кокошки, които са отглеждани в системи с „подобрени“ клетки. 

Това е резултат от повсеместното искане от страна на обществеността за постепенно премахване на 

клетките в животновъдството. На производителите на яйца следва се помогне да останат на пазара, 

докато преминават към алтернативните системи, които ще заменят „подобрените“ клетки. За да им се 

окаже съдействие в този процес, са необходими насоки относно най-добрите налични практики, 

които могат да гарантират икономическото бъдеще на производителите, като същевременно 

удовлетворяват искането на потребителите за по-хуманно отношение към животните. 

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

Проектоизменение 371 
=== AGRI/6027 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 04 77 08 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 77 08 
2.0.PPPA 

    750 000 750 000 750 000 750 000 

Резерви         

Общо      750 000 750 000 750 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Най-добри практики при прехода към осигуряващи по-хуманно отношение 

системи за производство на яйца от безклетъчно отглеждани кокошки 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Общественото одобрение за използването на „подобрени“ клетки за кокошки носачки намалява, 

също така и с оглед на научните доказателства, които показват, че такива клетки силно 

ограничават способността на кокошките носачки да проявяват множество видове нормално 

поведение. Предложеният пилотен проект има за цел да помогне на производителите на яйца 

да отговорят на търсенето на пазара, като предоставя практически насоки за това как да се 

премине към осигуряващи по-хуманно отношение алтернативни системи за безклетъчно 

отглеждане. Големи предприятия за производство на храни вече поеха ангажимент да 
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започнат да доставят единствено яйца от безклетъчно отглеждани кокошки до 2025 г. или по-

рано. За да могат производителите от ЕС да осъществят този преход и за да се гарантира, че 

те ще продължат дейността си, следва да им се предостави подкрепа за преобразуването на 

конвенционалните системи в осигуряващи по-хуманно отношение алтернативни системи, 

които не само отговарят на поставените цели, но също така са и подготвени за бъдещето. 

Проектът ще проучи различните системи за отглеждане на кокошки носачки и ще определи 

онези, които са оптимални за здравето на животните и хуманното отношение към тях. 

Препоръките, които следва да включват икономически аспекти, ще бъдат подкрепени със 

стабилни показатели за измерване на резултатите от гледна точка на хуманното отношение 

към животните. В рамките на първия етап на пилотния проект ще бъдат събрани най-

добрите налични практики за улесняване на прехода към осигуряващи по-хуманно отношение 

системи за подово, свободно и биологично отглеждане и държане на кокошки носачки. 

Вторият етап ще се състои от мероприятия за разпространение на информация в поне 4 

държави, в които алтернативните системи за отглеждане все още не преобладават (например 

Испания, Полша, Португалия и Белгия), и заключително мероприятие на равнище ЕС с 

участието на основни заинтересовани страни от сектора и политиката, както и на 

представители на всички държави — членки на ЕС. Изготвеното в резултат на това 

ръководство следва да бъде възможно най-ориентирано към практиката и следва да бъде 

илюстрирано, например, с казуси (включително икономически данни) относно съответните 

системи от най-малко 4 държави от ЕС с най-голям дял в производството на яйца от 

безклетъчно отглеждани кокошки (например Германия, Нидерландия, Франция, Италия). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Големи предприятия за производство на храни и няколко държави — членки на ЕС, постепенно 

премахнаха използването на яйца от кокошки, които са отглеждани в системи с „подобрени“ клетки. 

Това е резултатът от повсеместното искане от страна на обществеността за постепенно премахване на 

клетките в животновъдството. На производителите на яйца следва се помогне да останат на пазара 

докато преминават към алтернативните системи, които ще заменят „подобрените“ клетки. За да им се 

окаже съдействие в този процес, са необходими насоки относно най-добрите налични практики, 

които могат да гарантират икономическото бъдеще на производителите, като същевременно 

удовлетворяват искането на потребителите за по-хуманно отношение към животните. 

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

Проектоизменение 376 
=== AGRI/6039 === 

Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 04 77 09 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 77 09 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Резерви         

Общо      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 
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Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Мониторинг с помощта на медоносни пчели за използването на 

пестициди в околната среда 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на това подготвително действие е да се създаде инструмент за събиране на данни за 

околната среда с помощта на медоносни пчели и пчелни продукти. Това ще позволи да се 

направи оценка на експозицията и разпространението на замърсяването в околната среда на 

равнище ландшафт. Благодарение на него също така ще може да се направи оценка на 

растителното разнообразие в различни видове ландшафт. 

Въпреки голямото им въздействие върху благосъстоянието на хората и природата, все още 

съществуват значителни пропуски в данните и информацията относно експозицията на 

различни замърсители в околната среда, и по-специално пестициди. Медоносните пчели влизат 

в контакт с различни матрици поради биологичните си потребности и поведение. Заради 

обсега на свързаната си със събиране на прашец дейност (с радиус до 15 км) те са изложени на 

замърсителите, които се съдържат в атмосферата, почвата, растителността и водата. Те 

посещават множество растения всеки ден, за да събират нектар, секреции от насекоми, 

хранещи се със сокове, прашец и/или вода, а растителните смоли биват събирани за 

производството на прополис (пчелен клей). Докато летят, те също така влизат в контакт с 

носени във въздуха частици, които се полепват по тялото им или се вдишват чрез спирали. 

Замърсителите се връщат в пчелните кошери и могат да бъдат открити в пчелните 

продукти, като например мед, восък, прополис, прашец и пчелен хляб. Освен за пестицидите, 

медоносните пчели и техните продукти могат да бъдат също така отличен инструмент за 

мониторинг на други замърсители в околната среда, като например тежки метали, прахови 

частици (ПЧ), летливи органични съединения (ЛОС) или серен диоксид (SO2). 

Медоносните пчели вече се използват като биоиндикатори за равнището на замърсяване на 

околната среда. Съществуват проучвания, в които медоносните пчели и пчелните продукти се 

използват като биологични „инструменти за мониторинг“ за измерване на качеството на 

околната среда. Вече са описани различни равнища на мониторинг на околната среда с 

помощта на медоносни пчели, различаващи се по своята степен на сложност и 

чувствителност. Обезпокоени от загубите на пчелни семейства, пчеларите, техниците в 

областта на пчеларството и учени в специфични области на Европа започнаха да анализират 

съдържанието на замърсители в пчелите и пчелните продукти. Резултатите често са едни и 

същи: пчелите са изложени едновременно и последователно на широка гама от замърсители. 

Освен това съществуват значителни празноти в знанията по отношение на богатството и 

изобилието на растителните видове в различните видове ландшафт в ЕС. Тези знания са от 

съществено значение за оценката на качеството на местообитанията, както и за оценката на 

натиска, който различните видове земеползване могат да окажат върху местообитанията. 

Събирането и анализът на прашец от пчелните кошери предлагат обещаваща възможност за 

събиране на безценни данни и информация, които могат да спомогнат за запълването на тези 

празноти в знанията. 

Данните и информацията за околната среда, генерирани чрез мониторинга с помощта на 

медоносни пчели, ще подкрепят политиките на ЕС в следните области: 

Обществено здраве и безопасност на храните 

Здраве на растенията и животните, включително здраве на пчелите 

Земеделие и развитие на селските райони, включително пчеларство 

Селскостопанско производство и продоволствена сигурност 
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Опазване на околната среда (природа, въздух, вода, почва) 

Биологично разнообразие 

По-конкретно, ще бъдат подкрепени ефективни действия съгласно: 

Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди 

Регламент (EО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита 

Общата селскостопанска политика на ЕС 

Политиката на ЕС в областта на биологичното разнообразие, включително инициативата на 

ЕС за опрашителите 

Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни 

замърсители 

Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността 

По този начин мониторингът на околната среда с помощта на медоносни пчели ще допринесе 

за изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР) в ЕС, и по-специално цел 2 („Нулев 

глад“), 3 („Добро здраве и благосъстояние“), 12 („Отговорно потребление и производство“), 14 

(„Живот под водата“) и 15 („Живот на земята“). 

През 2018 г. Парламентът финансира пилотния проект „Мониторинг с помощта на медоносни 

пчели за използването на пестициди в околната среда“. Това подготвително действие ще 

доразвие този пилотен проект. То ще разшири обхвата му в още по-голяма степен, включвайки 

и други замърсители в околната среда, както и мониторинга на растителното разнообразие. 

Това подготвително действие ще бъде граждански научен проект, в рамките на който 

пчеларите ще играят ключова роля, като събират проби от пчелните кошери. 

Дейности в рамките на подготвителното действие: 

Подготвителното действие ще финансира прилагането в целия ЕС на методологията за 

мониторинг, която понастоящем се разработва и изпитва в рамките на пилотния проект. 

Освен това действието ще се стреми да разшири мониторинга към други замърсители на 

околната среда, както и към растителното разнообразие. 

По-конкретно, с дейностите в рамките на това подготвително действие: 

ще се проучи как да се разшири обхватът на протокола за мониторинг към замърсителите в 

околната среда, различни от пестициди, и ще се разработят съответни модули в това 

отношение 

ще се приложи протоколът за мониторинг чрез вземане на проби от пчелни кошери при 

различни видове земеползване във всички държави членки 

ще се извърши химически анализ и анализ на прашец от проби 

ще се разработи ИТ инфраструктура за създаване, съхранение, управление, обработване и обмен 

на събраните данни. 

Подготвителното действие ще продължи три години и ще разполага с бюджет от 5 милиона 

евро. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

Пестицидите и другите замърсители в околната среда оказват голямо въздействие върху 

благосъстоянието на хората и природата. Съществуват значителни пропуски в данните и 

информацията по отношение на експозицията на хората и дивите животни на замърсители в околната 

среда. Като се основава на съществуващия пилотен проект, това подготвително действие ще създаде 

инструмент, който използва медоносни пчели за събирането на данни, които са необходими за 

запълването на тези пропуски. По този начин то ще допринесе за по-ефективни политики и действия 

на ЕС в областта на околната среда, здравеопазването и безопасността на храните. 

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

Проектоизменение 826 
=== S&D//7316 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 04 77 09 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 77 09 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Резерви         

Общо      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Мониторинг с помощта на медоносни пчели за използването на 

пестициди в околната среда 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Целта на това подготвително действие е да се създаде инструмент за събиране на данни за 

околната среда с помощта на медоносни пчели и пчелни продукти. Това ще позволи да се 

направи оценка на експозицията и разпространението на замърсяването в околната среда на 

равнище ландшафт. Благодарение на него също така ще може да се направи оценка на 

растителното разнообразие в различни видове ландшафт. 

Въпреки голямото им въздействие върху благосъстоянието на хората и природата, все още 

съществуват значителни пропуски в данните и информацията относно експозицията на 

различни замърсители в околната среда, и по-специално пестициди. Медоносните пчели влизат 

в контакт с различни матрици поради биологичните си потребности и поведение. Заради 

обсега на свързаната си със събиране на прашец дейност (с радиус до 15 км) те са изложени на 

замърсителите, които се съдържат в атмосферата, почвата, растителността и водата. Те 

посещават множество растения всеки ден, за да събират нектар, секреции от насекоми, 

хранещи се със сокове, прашец и/или вода, а растителните смоли биват събирани за 

производството на прополис (пчелен клей). Докато летят, те също така влизат в контакт с 

носени във въздуха частици, които се полепват по тялото им или се вдишват чрез дихалца 

(стигми). Замърсителите се връщат в пчелните кошери и могат да бъдат открити в пчелните 

продукти, като например мед, восък, прополис, прашец и пчелен хляб. Освен за пестицидите, 

медоносните пчели и техните продукти могат да бъдат също така отличен инструмент за 

мониторинг на други замърсители в околната среда, като например тежки метали, прахови 

частици (ПЧ), летливи органични съединения (ЛОС) или серен диоксид (SO2). 
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Медоносните пчели вече се използват като биоиндикатори за равнището на замърсяване на 

околната среда. Съществуват проучвания, в които медоносните пчели и пчелните продукти се 

използват като биологични „инструменти за мониторинг“ за измерване на качеството на 

околната среда. Вече са описани различни равнища на мониторинг на околната среда с 

помощта на медоносни пчели, различаващи се по своята степен на сложност и 

чувствителност. Обезпокоени от загубите на пчелни семейства, пчеларите, техниците в 

областта на пчеларството и учени в специфични области на Европа започнаха да анализират 

съдържанието на замърсители в пчелите и пчелните продукти. Резултатите често са едни и 

същи: пчелите са изложени едновременно и последователно на широка гама от замърсители. 

Освен това съществуват значителни празноти в знанията по отношение на богатството и 

изобилието на растителните видове в различните видове ландшафт в ЕС. Тези знания са от 

съществено значение за оценката на качеството на местообитанията, както и за оценката на 

натиска, който различните видове земеползване могат да окажат върху местообитанията. 

Събирането и анализът на прашец от пчелните кошери предлагат обещаваща възможност за 

събиране на безценни данни и информация, които могат да спомогнат за запълването на тези 

празноти в знанията. 

Данните и информацията за околната среда, генерирани чрез мониторинга с помощта на 

медоносни пчели, ще подкрепят политиките на ЕС в следните области: 

Обществено здраве и безопасност на храните 

Здраве на растенията и животните, включително здраве на пчелите 

Земеделие и развитие на селските райони, включително пчеларство 

Селскостопанско производство и продоволствена сигурност 

Опазване на околната среда (природа, въздух, вода, почва) 

Биологично разнообразие 

По-конкретно, ще бъдат подкрепени ефективни действия съгласно: 

Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди 

Регламент (EО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита 

Общата селскостопанска политика на ЕС 

Политиката на ЕС в областта на биологичното разнообразие, включително инициативата на 

ЕС за опрашителите 

Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни 

замърсители 

Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността 

По този начин мониторингът на околната среда с помощта на медоносни пчели ще допринесе 

за изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР) в ЕС, и по-специално цел 2 („Нулев 

глад“), 3 („Добро здраве и благосъстояние“), 12 („Отговорно потребление и производство“), 14 

(„Живот под водата“) и 15 („Живот на земята“). 

През 2018 г. Парламентът финансира пилотния проект „Мониторинг с помощта на медоносни 

пчели за използването на пестициди в околната среда“. Това подготвително действие ще 

доразвие този пилотен проект. То ще разшири обхвата му в още по-голяма степен, включвайки 

и други замърсители в околната среда, както и мониторинга на растителното разнообразие. 

Това подготвително действие ще бъде граждански научен проект, в рамките на който 

пчеларите ще играят ключова роля, като събират проби от пчелните кошери. 

Дейности в рамките на подготвителното действие: 
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Подготвителното действие ще финансира прилагането в целия ЕС на методологията за 

мониторинг, която понастоящем се разработва и изпитва в рамките на пилотния проект. 

Освен това действието ще се стреми да разшири мониторинга към други замърсители на 

околната среда, както и към растителното разнообразие. 

По-конкретно, с дейностите в рамките на това подготвително действие: 

ще се проучи как да се разшири обхватът на протокола за мониторинг към замърсителите в 

околната среда, различни от пестициди, и ще се разработят съответни модули в това 

отношение 

ще се приложи протоколът за мониторинг чрез вземане на проби от пчелни кошери при 

различни видове земеползване във всички държави членки 

ще се извърши химически анализ и анализ на прашец от проби 

ще се разработи ИТ инфраструктура за създаване, съхранение, управление, обработване и обмен 

на събраните данни. 

Подготвителното действие ще продължи три години и ще разполага с бюджет от 5 милиона 

евро. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Пестицидите и другите замърсители в околната среда оказват голямо въздействие върху 

благосъстоянието на хората и природата. Съществуват значителни пропуски в данните и 

информацията по отношение на експозицията на хората и дивите животни на замърсители в околната 

среда. Като се основава на съществуващия пилотен проект, това подготвително действие ще създаде 

инструмент, който използва медоносни пчели за събиране на данни, необходими за запълването на 

тези пропуски. По този начин то ще допринесе за по-ефективни политики и действия на ЕС в 

областта на околната среда, здравеопазването и безопасността на храните. 

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

Проектоизменение 838 
=== S&D//7328 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 04 77 10 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

17 04 77 10 
2.0.PPPA 

    950 000 950 000 950 000 950 000 

Резерви         

Общо      950 000 950 000 950 000 950 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Хуманно отношение към млечните говеда, включително мерки за защита 

на неотбитите млечни телета и животните в края на полезния им живот 
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Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Разширяването на млекопреработвателния сектор, увеличаването на средната 

производителност на млечните крави и излишъкът от мъжки млечни телета не бяха 

придружени от актуализирани политики за хуманно отношение към животните. В 

неотдавнашен доклад на Комисията се посочва, че не се обръща достатъчно внимание на 

параметри, като честота на случаите на мастит и куцота, дизайн на боксовете и удобство за 

лежане, за които е известно, че имат значение не само за хуманното отношение към 

животните, но и за здравето и продължителността на живота на млечните крави в 

стопанството. Държавите членки имат различни регулаторни режими, което нарушава 

равнопоставените условия на конкуренция за производителите. Освен това увеличаването на 

броя на млечните стада в някои държави води до хроничен излишък от все още неотбити 

мъжки млечни телета, които трябва да бъдат транспортирани на много дълги разстояния до 

специализирани стопанства за угояване. Не беше намерено решение за предизвикателствата, 

възникващи по време на транспортирането на неотбити млечни телета на дълги разстояния, 

и няколко неправителствени организации представиха доказателства, че тези уязвими 

животни не могат да бъдат защитени при такъв вид транспортиране. Друг пренебрегван 

аспект е третирането на животните в края на полезния им живот. Има доказателства, че 

залежалите се крави (т.е. крави, негодни за транспортиране) могат да бъдат транспортирани 

до позволяващи подобна практика кланици за клане. Това е не само нарушение на правилата на 

ЕС относно транспортирането и клането на животни, но и представлява заплаха за 

безопасността на храните. 

Този пилотен проект има четири основни цели: 1) съставяне на набор от ясни насоки за добри 

и най-добри практики на хуманно отношение към млечните юници, крави и телета, основани 

на солидни и свързани с животните показатели, както и насоки за правилното третиране на 

млечните крави в края на полезния им живот; 2) извършване на оценка на 

социалноикономическото въздействие на преминаването от транспортиране на неотбити 

мъжки млечни телета на големи разстояния към местно отглеждане и угояване; 3) предлагане 

на икономически модели за предотвратяване на транспортирането на млечни крави в края на 

полезния им живот; 4) разпространение на резултатите в произвеждащите мляко държави 

членки и в тези, които са засегнати от вътрешната търговия с живи неотбити телета в ЕС. 

Проектът следва да обедини от самото начало съответните заинтересовани страни, 

включително учени, ветеринари и НПО. Резултатите следва да се основават в голяма степен 

на наличния научен и практически опит, в т.ч. от вече въведените най-добри практики. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Обосновка: При липсата на специфично законодателство за млечните крави разработването на 

насоки е изключително желателно, също така и с оглед на създаването на по-равнопоставени условия 

на конкуренция за производителите в ЕС. Свързаните с животните показатели не се отчитат 

последователно, а данните не са на разположение на компетентните органи. Освен това съществуват 

опасения относно хуманното отношение към неотбитите мъжки млечни телета, транспортирани на 

много дълги разстояния до стопанства за угояване, както и относно третирането на кравите в края на 
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полезния им живот. 

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

Проектоизменение 1050 
=== GUE//8203 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 34 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Програмата за околната среда и действията по 

климата (LIFE) — подпрограма за действията по климата 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 01 04 01 
2.0.4 

3 182 000 3 182 000 3 182 000 3 182 000 1 818 000 1 818 000 5 000 000 5 000 000 

Резерви         

Общо  3 182 000 3 182 000 3 182 000 3 182 000 1 818 000 1 818 000 5 000 000 5 000 000 

Обосновка: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, например за подбор, наблюдение и 

докладване по проекти и разпространяване на резултатите от тях, както и за информационни 

системи, пряко свързани с постигането на целите на програмата, които са от взаимна полза за 

Комисията, бенефициерите и други заинтересовани страни. За да могат тези предложения да се 

превърнат в реалност, трябва да бъдат осигурени достатъчно средства. 

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

Проектоизменение 708 
=== R-E//7443 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 02 01 — Намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 01 
2.0.4 

80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 306 841 612 153 420 806 387 170 000 195 420 806 

Резерви         

Общо  80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 306 841 612 153 420 806 387 170 000 195 420 806 

Забележки: 

След параграф: 

Получените целеви приходи могат да доведат до допълнителни .......... съответствие с член 22, 

параграф 1 от Финансовия регламент. 

Добавя се следният текст: 

С цел да се засили териториалното сближаване в областта на действията, свързани с 

изменението на климата, следва да се осигури справедливо географско разпределение на тези 

средства. 

Обосновка: 

ЕС взе решение за обвързване на най-малко 20% от разходите на ЕС през периода 2014 – 2020 г. с 
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климата. Проектобюджетът за 2020 г. не позволява постигането на тази цел за целия период. За да се 

преодолее недостигът на разходи, свързани с климата, предлагаме да се увеличат средствата по тези 

бюджетни редове, които допринасят изцяло (100%) за интегрирането на въпросите, свързани с 

климата, и имащи за цел насърчаване на по-екологична и по-интелигентна икономика в съответствие 

с принципите, залегнали в Парижкото споразумение. За да се засили сближаването в ЕС и да се 

намали разделението в областта на околната среда между държавите членки, предлагаме да се 

гарантира справедливо географско разпределение на тези фондове. 

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

Проектоизменение 796 
=== S&D//7281 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 02 01 — Намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 01 
2.0.4 

80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 52 213 452 26 106 726 132 541 840 68 106 726 

Резерви         

Общо  80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 52 213 452 26 106 726 132 541 840 68 106 726 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 922 
=== EPP//7103 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 02 01 — Намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 01 
2.0.4 

80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 8 032 838 4 016 419 88 361 226 46 016 419 

Резерви         

Общо  80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 8 032 838 4 016 419 88 361 226 46 016 419 

Обосновка: 

Част от цялостната стратегия за укрепване на програмите, свързани с климата. 

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

Проектоизменение 706 
=== R-E//7441 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 34 02 02 — Увеличаване устойчивостта на Съюза на изменението на климата 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 116 820 000 58 410 000 161 170 000 80 910 000 

Резерви         

Общо  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 116 820 000 58 410 000 161 170 000 80 910 000 

Забележки: 

След параграф: 

Получените целеви приходи могат да доведат до допълнителни .......... съответствие с член 22, 

параграф 1 от Финансовия регламент. 

Добавя се следният текст: 

С цел да се засили териториалното сближаване в областта на действията, свързани с 

изменението на климата, следва да се осигури справедливо географско разпределение на тези 

средства. 

Обосновка: 

ЕС взе решение за обвързване на най-малко 20% от разходите на ЕС през периода 2014 – 2020 г. с 

климата. Проектобюджетът за 2020 г. не позволява постигането на тази цел за целия период. За да се 

преодолее недостигът на разходи, свързани с климата, предлагаме да се увеличат средствата по тези 

бюджетни редове, които допринасят изцяло (100%) за интегрирането на въпросите, свързани с 

климата, и имащи за цел насърчаване на по-екологична и по-интелигентна икономика в съответствие 

с принципите, залегнали в Парижкото споразумение. За да се засили сближаването в ЕС и да се 

намали разделението в областта на околната среда между държавите членки, предлагаме да се 

гарантира справедливо географско разпределение на тези фондове. 

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

Проектоизменение 797 
=== S&D//7282 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 02 02 — Увеличаване устойчивостта на Съюза на изменението на климата 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 28 827 500 14 413 750 73 177 500 36 913 750 

Резерви         

Общо  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 28 827 500 14 413 750 73 177 500 36 913 750 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 923 
=== EPP//7104 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 02 02 — Увеличаване устойчивостта на Съюза на изменението на климата 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 4 435 000 2 217 500 48 785 000 24 717 500 

Резерви         

Общо  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 4 435 000 2 217 500 48 785 000 24 717 500 

Обосновка: 

Част от цялостната стратегия за укрепване на програмите, свързани с климата. 

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

Проектоизменение 330 
=== ENVI/5437 === 

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

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 02 02 — Увеличаване устойчивостта на Съюза на изменението на климата 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000  2 500 000 44 350 000 25 000 000 

Резерви         

Общо  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000  2 500 000 44 350 000 25 000 000 

Обосновка: 

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на мерки в подкрепа на ролята на Съюза в 

разработването, изпълнението и прилагането на политиката и законодателството по отношение на 

адаптирането към изменението на климата. Поради тази причина средствата за тази позиция следва 

да бъдат увеличени. 

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

Проектоизменение 707 
=== R-E//7442 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 02 03 — По-добро управление на всички равнища на дейността в областта на климата и 

осведомяване за нея 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 03 
2.0.4 

16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 43 391 500 21 695 750 59 690 000 36 695 750 

Резерви         

Общо  16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 43 391 500 21 695 750 59 690 000 36 695 750 

Забележки: 
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След параграф: 

Получените целеви приходи могат да доведат до допълнителни .......... съответствие с член 22, 

параграф 1 от Финансовия регламент. 

Добавя се следният текст: 

С цел да се засили териториалното сближаване в областта на действията, свързани с 

изменението на климата, следва да се осигури справедливо географско разпределение на тези 

средства. 

Обосновка: 

ЕС взе решение за обвързване на най-малко 20% от разходите на ЕС през периода 2014 – 2020 г. с 

климата. Проектобюджетът за 2020 г. не позволява постигането на тази цел за целия период. За да се 

преодолее недостигът на разходи, свързани с климата, предлагаме да се увеличат средствата по тези 

бюджетни редове, които допринасят изцяло (100%) за интегрирането на въпросите, свързани с 

климата, и имащи за цел насърчаване на по-екологична и по-интелигентна икономика в съответствие 

с принципите, залегнали в Парижкото споразумение. За да се засили сближаването в ЕС и да се 

намали разделението в областта на околната среда между държавите членки, предлагаме да се 

гарантира справедливо географско разпределение на тези фондове. 

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

Проектоизменение 798 
=== S&D//7283 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 02 03 — По-добро управление на всички равнища на дейността в областта на климата и 

осведомяване за нея 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 03 
2.0.4 

16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 10 594 025 5 297 013 26 892 525 20 297 013 

Резерви         

Общо  16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 10 594 025 5 297 013 26 892 525 20 297 013 

Обосновка: 

Принос за изпълнението на ангажимента за 20% от разходите на ЕС за действия в областта на 

изменението на климата в МФР за периода 2014—2020 г. 

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

Проектоизменение 924 
=== EPP//7105 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 34 02 03 — По-добро управление на всички равнища на дейността в областта на климата и 

осведомяване за нея 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 03 
2.0.4 

16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 1 629 850 814 925 17 928 350 15 814 925 

Резерви         

Общо  16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 1 629 850 814 925 17 928 350 15 814 925 

Обосновка: 

Част от цялостната стратегия за укрепване на програмите, свързани с климата. 

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

Проектоизменение 688 
=== R-E//7422 === 

Внесено от Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 34 02 77 06 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

34 02 77 06 
2.0.PPPA 

    900 000 900 000 900 000 900 000 

Резерви         

Общо      900 000 900 000 900 000 900 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Глобална стратегия за повишаване на устойчивостта на островните 

територии на природни бедствия, свързани с последиците от изменението на климата 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Европейските островни територии, които попадат в обхвата на членове 174 и 349 от ДФЕС, 

имат над 10 милиона жители на площ от 100 000 km², което представлява 3% от населението 

на ЕС и 3,2% от неговата площ. Географски разпръснатите островни територии на Европа, 

които са или неразделна част от ЕС, каквито са най-отдалечените региони, или асоциирани 

региони, каквито са отвъдморските страни и територии (ОСТ), са основен актив. 

Много примери в близкото минало показват, че след екстремни метеорологични явления 

хората просто не могат да се справят. Същото може да се каже и за публичните органи и 

предприятията предвид липсата на готовност и обучение за незабавното вземане на решения с 

оглед следване на проактивен, а не просто реактивен подход към процеса на възстановяване. За 

да се справим с все по-изразената променливост на климата и екстремните климатични 

явления в островните територии, понастоящем е необходима истинска стратегия за 

възстановяване, имаща за цел устойчивостта на териториите. Това е възможност за промяна 

на модела: повишаването на устойчивостта на тези територии означава отчитане на 

нарастващите рискове за островите — както природните фактори, като например 

засилващата се честота на екстремните явления, така и влошаващия ги антропогенен 

натиск. 

Този пилотен проект ще насърчи възприемането на глобален и интегриран подход, основан на 

споделеното разбиране на териториите за засегнатите проблеми, както и повишаване на 

осведомеността сред съответните местни заинтересовани страни и изграждане на 

капацитет за тях. Целта е да се засилят и съхранят множеството човешки и териториални 

предимства на островите посредством екосистемен подход. Това включва опазване и укрепване 

на изключителното биологично разнообразие, земни и морски природни ресурси, които 
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благоприятстват развитието на кръгова икономика, оптимизирането на транспорта и 

управлението на отпадъците за островите, които са в по-голяма степен или изцяло енергийно 

автономни, както и естествената околна среда, която може да предлага решения 

(природосъобразни решения) и да предоставя екосистемни услуги като част от усилията за 

борба с изменението на климата. 

За постигането на тези цели в рамките на пилотния проект ще се извърши анализ на 

въздействието на минали събития в различни територии; след това ще се направи 

интегрирана диагностика и ще се определят най-добрите практики по отношение на 

готовността и реагирането при извънредни ситуации, но също така и всички съответни 

предизвикателства, с участието на всички заинтересовани страни: правителствата, 

администрациите, избраните представители, социалните партньори, представителите на 

академичните среди, учените, гражданското общество и частния сектор. Този процес на 

капитализация следва после да се съсредоточи върху иновативни и споделени местни 

механизми за управление на островните територии, подобни на тези, които се популяризират 

от Организацията на малките острови в целия свят. 

В пилотните територии ще бъдат създадени островни комисии, съставени от всички местни 

заинтересовани страни, за да се насърчи съвместното изграждане на местни стратегии, 

които да са съобразени във възможно най-голяма степен с местните потребности и 

капацитет. Въз основа на наличните знания местните общности ще разработят конкретни 

решения, съобразени с техните територии, за да отговорят по-добре на предизвикателствата 

във връзка с изменението на климата, да ги направят по-устойчиви и да започнат прехода към 

превръщането си в територии с високи екологични постижения. 

Това ще бъде постигнато по-специално чрез обединяване на инструментите, с които разполага 

ЕС (например „Коперник“), и наличните на местно равнище ресурси (например метеорологични 

и сеизмологични изследователски центрове, местни ръководители в областта на градското 

планиране, гражданската сигурност и устойчивото развитие, гражданското общество и др.). 

В крайна сметка, и въз основа на получената обратна информация, ще бъде определена пътна 

карта, която може да бъде адаптирана към всяка островна територия на ЕС. Целта е да се 

насърчи иновативната и дълготрайна устойчивост посредством определянето на специфични 

за островните условия инвестиционни приоритети, така че финансирането, и в частност 

европейското финансиране, да може да се използва възможно най-ефективно. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Фактът, че островите са изложени на природни бедствия, както наскоро стана видно от 

преминаването на циклона Ирма през Сен Мартен, изисква да се изготвят решения за готовност за 

действие при извънредни ситуации. 

Изграждането на екосистемен подход въз основа на споделено управление на островните територии 

би дало възможност за подготовка за бъдещите екстремни метеорологични явления, както и за 

предвиждане, в контекста на възстановяването, на иновативен и по-устойчив социален, 

икономически и екологичен модел. 

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

Проектоизменение 986 
=== GUE//8097 === 
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Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 02 05 — Мерки относно цифровото съдържание, аудио-визуалната индустрия и други 

медии 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 05 
3.0.SPEC 

1 148 000 900 000 1 148 000 900 000  30 500 1 148 000 930 500 

Резерви         

Общо  1 148 000 900 000 1 148 000 900 000  30 500 1 148 000 930 500 

Обосновка: 

Поради финансовата криза в Европа в продължение на няколко години културните и творческите 

индустрии бяха подложени на големи съкращения на финансирането, като спадът в създаването на 

културни блага застрашава творческата свобода и ползването на културни блага, както и оцеляването 

на сектора и на работещите в него. За да се противодейства на тази тенденция и за да се насърчи по-

голямо движение и засилена мобилност на културните дейци, бюджетните кредити следва да са на 

същото равнище, както предвиденото в бюджета за 2018 г. 

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

Проектоизменение 161 
=== CULT/5909 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 02 77 08 — Подготвително действие — Мониторинг на медийния плурализъм в ерата на 

цифровите технологии 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 08 
3.0.PPPA 

p.m. 687 500 p.m. 687 500 1 000 000 62 500 1 000 000 750 000 

Резерви         

Общо  p.m. 687 500 p.m. 687 500 1 000 000 62 500 1 000 000 750 000 

Обосновка: 

[съществуващо подготвително действие] Договорите установяват задължение за ЕС да гарантира 

спазването на основните права, включително свободата на изразяване на мнение и плурализма на 

медиите. Необходима е надлежна оценка на действителността на място. Инструментът за мониторинг 

на медийния плурализъм предоставя методика за измерване на риска за медийния плурализъм, като 

той се актуализира, за да се вземе предвид динамиката на онлайн информацията. Съществуващото 

подготвително действие осигурява възможност за Комисията да събира данни с цел планиране на 

действия за подобряване на медийния плурализъм в ЕС. 

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

Проектоизменение 158 
=== CULT/5906 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 02 77 09 — Пилотен проект – Общоевропейски механизъм за бързо реагиране при 

нарушения на свободата на пресата и свободата на медиите 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 02 77 09 
3.0.PPPA 

p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения по линия на пилотния 

проект, останали за изпълнение от предходни години. 

Текстът се изменя, както следва: 

Предвид тревожната тенденция къмза влошаване на свободата на пресата и свободата на медиите в 

държавите — членки на ЕС и в страните кандидатки, този общоевропейски механизъм за бързо 

реагиране при нарушения на свободата на медиите следва да осигурява конкретна защита за 

журналистите, в това число установяванеще осигурява осезаема защита за журналистите и ще 

включва установяването на факти, застъпничество, наблюдение, информиранезастъпничеството, 

наблюдението, информирането на европейската общественост и повишаванеповишаването на 

осведомеността. 

ПравотоСъгласно Хартата на основните права, всеки има право на свобода на изразяване на 

мнението трябва да бъде отстояваномнение. Последните събития показват, че тази ценност 

трябва да бъде отстоявана решително, за да се защити демокрацията, да се засили публичният дебат и 

да се създадат условия загарантира благоприятна среда за дейността на разследващите и 

независимите журналисти. Ето защо е от решаващо значение да се създаде общоевропейски 

механизъм за реагиране при нарушения на свободата на пресата и свободата на медиите. 

Този пилотен проект ще позволи създаването на общоевропейски механизъм ще доведе доза бързо 

реагиране, чрез който да се придава видимост на нарушенията, инарушенията и да се предоставя 

практическа помощ на застрашени журналисти, в сътрудничество с европейските, регионалните и 

местните заинтересовани страниевропейски, регионални и местни организации, работещи в 

областта на свободата на медиитемедиите. Практическата помощ трябва да включва инструменти за 

защита на застрашените журналисти, чрез които да се осигуряват преки консултации и правна 

подкрепа и да се предоставят подслон и помощ, за да могат тези журналисти да продължат да 

упражняват своята професия. Ще бъдат изпратени представители в засегнатите държави и борбата с 

безнаказаността ще се подкрепя чрез застъпничество. Наблюдението на ситуацията ще предоставя 

надеждна и изчерпателна информация на обществеността и на европейските органи. По този начин 

ще се насърчава повишаването на осведомеността и ще се осигури възможност за отправяне на ранни 

предупреждения. Инструментите ще се адаптират съобразно индивидуалните потребности за всеки 

отделен случай. Уникалният набор от инструменти, който е включен в механизма за бързо реагиране, 

ще предотврати по-нататъшни нарушения и ще подобри свободата на печата и свободата на медиите, 

като същевременно ще предостави практическа помощконсултации, правна подкрепа и/или 

подслон на застрашените журналисти. Практическата помощ трябва да обхваща следните 

инструменти за защита на застрашените журналисти: предоставяне на преки консултации и 

правна помощ и осигуряване на подслон и съдействие, за да могат те да продължат да 

упражняват професията си. В засегнатите държави ще бъдат изпратени представители, а 

борбата с безнаказаността ще бъде засилена чрез механизма на застъпничеството. 

Наблюдението на ситуацията ще позволи предоставянето на надеждна и подробна 
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информация на обществеността и на европейските органи. По този начин се насърчава 

повишаването на осведомеността и се осигурява възможност за ранно предупреждаване. 

Инструментите ще бъдат адаптирани съобразно индивидуалните потребности в конкретния 

случай. Този уникален набор от инструменти, съдържащ се в механизма за бързо реагиране, ще 

предотврати по-нататъшни нарушения и ще подобри свободата на печата и на медиите. 

Заличава се следният текст: 

Пилотният проект ще функционира и като система за ранно предупреждение за Европейския 

парламент. 

Обосновка: 

Увеличаването на броя фалшиви новини през 2016 г. изпрати силен сигнал до традиционните медии 

в целия свят и разкри безпрецедентна криза на журналистиката в нашите демократични общества. 

Саморегулирането на медиите и медийните органи играят решаваща роля за насърчаване на 

зачитането на етичните стандарти на медиите, за гарантиране на отговорността на медиите и за 

възстановяване на доверието в тях. Удължаването на проекта с още една година ще даде възможност 

за продължаване на работата, която показа обещаващи резултати. 

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

Проектоизменение 163 
=== CULT/5914 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 05 01 — Подпрограма „МЕДИА“ — действия на транснационално и международно 

равнище и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 01 
3.0.11 

115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Резерви         

Общо  115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Обосновка: 

За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

увеличение на бюджетните средства за подпрограма „МЕДИА“ в рамките на програма „Творческа 

Европа“. С изменението се предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред, с цел 

засилване на действията и справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

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

Проектоизменение 746 
=== S&D//7229 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 05 01 — Подпрограма „МЕДИА“ — действия на транснационално и международно 

равнище и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 01 
3.0.11 

115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Резерви         

Общо  115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Обосновка: 

За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

увеличение на бюджетните средства за подпрограма „МЕДИА“ в рамките на програма „Творческа 

Европа“. С изменението се предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред с цел 

засилване на действията и справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

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

Проектоизменение 974 
=== GUE//8073 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 05 01 — Подпрограма „МЕДИА“ — действия на транснационално и международно 

равнище и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 01 
3.0.11 

115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 5 800 000 127 515 300 105 000 000 

Резерви         

Общо  115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 5 800 000 127 515 300 105 000 000 

Обосновка: 

Програмата „Творческа Европа“ е най-важният и успешен финансов инструмент в областта на 

културата. Тя е важен инструмент, който вече беше засегнат от намаление на средствата в рамките на 

предходните бюджетни договорености. Предложеното намаление на бюджета като цяло отново ще 

възпрепятства изпълнението на програмата. Предложеното увеличение с 10% на бюджета има за цел 

да се даде възможност на творческите индустрии да се възползват от импулса, създаден в резултат на 

Европейската година на културното наследство през 2018 г. 

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

Проектоизменение 987 
=== GUE//8099 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 05 05 — Мултимедийни действия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 05 
3.0.SPEC 

20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 4 814 000  23 546 000 22 000 000 

Резерви         

Общо  20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 4 814 000  23 546 000 22 000 000 

Обосновка: 
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Поради финансовата криза в Европа в продължение на няколко години културните и творческите 

индустрии бяха подложени на големи съкращения на финансирането, като спадът в създаването на 

културни блага застрашава творческата свобода и ползването на културни блага, както и оцеляването 

на сектора и на работещите в него. За да се противодейства на тази тенденция и за да се насърчи по-

голямо движение и засилена мобилност на културните дейци, бюджетните кредити следва да са на 

същото равнище, както предвиденото в бюджета за 2018 г. 

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

Проектоизменение 195 
=== CULT/5980 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 05 05 — Мултимедийни действия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 05 
3.0.SPEC 

20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 036 600 1 100 000 21 768 600 23 100 000 

Резерви         

Общо  20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 036 600 1 100 000 21 768 600 23 100 000 

Обосновка: 

С това изменение се отправя искане за увеличение с 5% на бюджета, отпуснат за мултимедийни 

действия. Увеличението от 5% се разпределя изключително за „Euranet Plus“. Целта е това действие 

да бъде засилено и да се осигури по-добра финансова обезпеченост на финансираните проекти. 

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

Проектоизменение 929 
=== EPP//7110 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 09 05 05 — Мултимедийни действия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 05 
3.0.SPEC 

20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 000 000 500 000 21 732 000 22 500 000 

Резерви         

Общо  20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 000 000 500 000 21 732 000 22 500 000 

Обосновка: 

Бюджетният ред за мултимедийни дейности подкрепя силно „Euranet +“, водещата радиомрежа за 

новини на тема ЕС. Създаденото съдържание се използва от радио мрежи в цяла Европа, като по този 

начин се дава възможност да бъде достигната цялата територия на Съюза. Подкрепата за „Euranet +“ 

носи истинска европейска добавена стойност, като укрепва осведомеността и разбирането на 

гражданите по въпросите, свързани с ЕС. 

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

Проектоизменение 164 
=== CULT/5918 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 05 77 06 — Подготвително действие — Медийна грамотност за всички 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 06 
3.0.PPPA 

p.m. 500 000 p.m. 500 000 500 000  500 000 500 000 

Резерви         

Общо  p.m. 500 000 p.m. 500 000 500 000  500 000 500 000 

Обосновка: 

Трета година на подготвителното действие. Необходима е допълнителна бюджетна подкрепа, за да се 

увеличи максимално положителното въздействие на подготвителното действие и по този начин да се 

постигнат повече ползи за обществото и демокрацията. 

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

Проектоизменение 165 
=== CULT/5919 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 05 77 08 — Подготвително действие – Кината като иновационни центрове за местните 

общности 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 08 
3.0.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Обосновка: 

Местните кина обединяват общностите, подобряват местния културен живот и имат важна роля за 

социалното приобщаване. Те създават възможности за обучение и допринасят за местната 

икономика, тъй като са фактор за градското развитие. Въпреки тяхното културно, социално и 

икономическо въздействие, инвестициите в кинотеатрите бяха пренебрегнати в много райони, 

особено в малките градове и селските райони. Това подготвително действие следва да създаде 

условия за кината да създават иновации, да играят основна роля и да предоставят на публиката по-

богати изживявания. 

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

Проектоизменение 445 
=== LIBE/5809 === 

Внесено от Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 09 05 77 10 — Пилотен проект — Подкрепа за разследващата журналистика и свободата на 

медиите в ЕС 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 10 
3.0.PPPA 

p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо  p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Обосновка: 

Изм. от Кристиан Терхеш за S&D 

Разследващите журналисти са изключително уязвими от професионална гледна точка и разполагат с 

много ограничени ресурси. Само през последните шест месеца в ЕС бяха убити двама от тях. Тяхната 

работа е от решаващо значение за разкриването на трансгранични случаи на изпиране на пари и 

мащабна корупция. „Люкслийкс“, „Досиетата от Панама“, „Досиетата от рая“, азербайджанската и 

руската перачница са примери за чувствителни разследвания. За да могат да поддържат дейността си, 

разследващите журналисти се нуждаят от защита, пряка подкрепа и финансова подкрепа. 

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

Проектоизменение 166 
=== CULT/5920 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 05 77 11 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Резерви         

Общо      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Европейска публична сфера: нова онлайн медийна оферта за младите 

европейци. 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на проекта е да се запълнят пропуските в общуването на тема Европа с младите 

европейски поколения, което се дължи на липсата на истинска транснационална медийна 

публична сфера поради факта, че днес класическите медии не привличат младите европейци 

както интернет, както и че националните медии не осъществяват комуникация по 

общоевропейски теми по положителен или единен начин. Ето защо проектът има за цел по-

добро представяне на съзнанието за общност, което е в основата на европейската 

идентичност и намира отражение в обща култура, сходни навици и споделени ценности. 

Младите европейски поколения потребяват информация и развлечения преди всичко онлайн, 

като използват нови източници като социални медии и платформи за споделяне на 

съдържание. Ето защо Европа трябва да бъде информирана за източника, от който младите 

европейски и европейци черпят информация в съвременната епоха, а именно интернет. Като 

си поставя за цели започването на диалог относно Европа чрез съответни теми и теми, 

(повторното) привличане на по-младите европейски граждани към европейските идеи и 

ценности, както и реално овластяване на европейските граждани чрез настоящите и 

бъдещите платформи за информация и диалог, пилотният проект ще се превърне в радикално 

нов подход за предоставяне на новини и информация на младежите. 

Пилотният проект ще се основава на нови понятия за редакторско мислене, на нова стратегия 
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за множество платформи и на високоиновативна и гъвкава техническа инфраструктура, 

която позволява бързо адаптиране, превод и преустройване на съдържание, изготвено на много 

езици и формати в цяла Европа. По този начин ще бъде създаден действително новаторски, 

цифров продукт, който съзнателно се различава от традиционните медии. 

Проектът е насочен към европейците на възраст между 18 и 34 години и по този начин оказва 

въздействие в период от живота, в който много млади хора развиват своите политически 

възгледи и полагат основите за своя професионален и личен живот. Акцентът е върху 

информативно, подканящо към размисъл, забавно и вълнуващо съдържание. Цялото 

съдържание ще бъде включено в една конкретна онлайн услуга. Тя ще бъде достъпна и за всички 

различни видове социални медии, както и за други онлайн портали, чрез които може да бъде 

достигната целевата група. 

Съдържанието ще се отнася до теми, които са от актуален интерес за младите европейци в 

ЕС и ще бъде поставено в контекст, за да бъде убедително и привлекателно за целевата група. 

Европейската перспектива се създава чрез сравняване и създаване на контраст между опита 

от различни региони и между гледни точки по въпроси от общоевропейско значение. Младите 

европейци споделят интерес по въпроси като работа, образование, равенство, любов, култура и 

музика. Независимо от това съществуват значителни различия между държавите и между 

градските и селските райони. Целта е да се обърне внимание на значими теми от 

общоевропейско значение и в същото време да се даде форум за изразяване на местните 

перспективи, като се създадат условия за младите потребители да се идентифицират 

активно със съдържанието. 

Противоположните становища ще дадат импулс за дебат. Що се отнася до политическите 

въпроси, индивидуалният подход улеснява разбирането на последиците от 

институционалните решения. В този контекст наред с участниците от политическата 

сфера думата ще имат и известни личности, формиращи общественото мнение, и местни 

личности от социалните мрежи, за да се преодолее празнината между европейските въпроси и 

ежедневната реалност в живота на ползвателите. 

Този амбициозен общоевропейски и многоезиков проект ще стартира офлайн и онлайн като 

отворен, истински, задълбочен и конструктивен дебат между младите европейци относно 

миналия и бъдещия живот в Европа, като ще бъдат използвани иновативни формати на 

цифрови платформи, а крайната цел ще бъде да се повиши осведомеността относно 

европейските визии и реалности и да се засили ангажираността на европейците към 

европейските ценности и идеи и впоследствие да се допринесе за по-активно гражданско 

общество. 

Изпълнението на проекта ще се основава на силно партньорство между независими и 

иновативни медии в цяла Европа, включително сред стартиращите предприятия и в 

творческия сектор. Проектът ще се възползва и от значителни инвестиции в областта на 

научните изследвания и иновациите, например в областта на автоматизирания превод в 

медийния сектор. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Проектът подкрепя целите на новата стратегия на ЕС за младежта и новата програма на ЕС за 

културата чрез: приближаване на ЕС към младите хора; разглеждане на въпроси, които ги засягат; 
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насърчаване на младите хора да се превърнат в активни граждани; създаване на презгранични връзки 

между тях; насърчаване на социалното сближаване чрез култура и творчество; насърчаване на 

иновациите, работните места и растежа в местните и регионалните сектори на информационните 

технологии и творчески сектори. Проектът е и в съответствие със Съобщението на Комисията 

относно укрепването на европейската идентичност чрез образование и култура. 

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

Проектоизменение 137 
=== IMCO/6372 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 05 77 11 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подкрепа за задълбочаване на сътрудничеството между промишлеността, 

неправителствените организации и органите на държавите членки за бързото премахване на 

онлайн материали, съдържащи сексуално насилие над деца 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект предлага предоставянето на безвъзмездни средства от Европейската 

комисия на една или няколко неправителствени организации с цел подпомагане на инициативи 

с цел бързо премахване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, в интернет. 

Важно е да се помогне на организациите, които вече прилагат проактивни мерки за изграждане 

на платформи и организации шапки, да си сътрудничат във всички държави членки. Ако 

заинтересованите лица получат повече финансови средства, те ще могат да си сътрудничат 

по-ефективно за предотвратяване на разпространението на този вид материали. Пилотният 

проект следва да подкрепя сътрудничеството между участниците в областта на 

предоставянето на обучение на служителите, развитието на цифровата информация и обмена 

на информация с цел откриване и отстраняване на потенциално вредни материали. Тъй като 

комуникацията в тази област трябва да бъде безопасна и бърза, този вид решения също следва 

да бъдат подкрепяни. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Сексуалното насилие над деца е разрастващо се явление, което не се ограничава от държавните 

граници. Този вид съдържание е много вредно; сексуалното насилие над деца е тежко престъпление с 

трайни последици за развитието на децата. Важно е да се действа незабавно и да се отстраняват 

материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Всяка минута от подобен материал онлайн 
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трябва да бъде премахвана. Процедурите по отстраняване изискват обаче наличието на човешки и 

технологични възможности. Правоприлагащите органи не разполагат с достатъчно ресурси и 

сътрудничеството между участниците не е достатъчно развито. Целта на пилотния проект е да улесни 

това сътрудничество чрез обучение, технологично развитие и обмен на информация. 

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

Проектоизменение 287 
=== REGI/6253 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 05 77 11 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви         

Общо      500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Действия „от долу нагоре“ за разработване на политики за култура 

и благосъстояние в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

През 2018 г. ЕС прие новата европейска програма за култура, която доразви обхвата на 

„Европейската програма за култура в един глобализиран свят“ (2007). Новата програма 

потвърждава отново, че секторите на културата и творчеството укрепват европейската 

идентичност, имат потенциала да подобряват живота, да трансформират общностите, да 

създават работни места и растеж и да оказват въздействие върху други сектори. По-

конкретно една от трите стратегически цели на новата програма е да се използва силата на 

културата и културното многообразие за социално сближаване и благосъстояние, като се 

насърчава културното участие, мобилността на хората на изкуството и опазването на 

наследството. 

В документа се призовава за изследвания в областта на културните взаимовръзки с цел оценка 

на въздействието в различни области, включително здравето и благосъстоянието. 

Достъпът до култура и участието в културния живот насърчават индивидуалното 

оправомощаване, демократичното съзнание и социалното сближаване чрез обмена с други хора 

и гражданската ангажираност. Поради променящото се потребителско поведение вследствие 

на цифровизацията и застаряващите и многообразни в културно отношение общества е 

необходимо по-добро разбиране за различните аудитории. Нужна е по-силна ориентация към 

интересите и потребностите на специфични групи, например младежите, възрастните хора, 

хората с увреждания, хората с мигрантски произход и хората, живеещи в бедност или 

материални лишения. Цифровите технологии са актив за привличане на аудитория и 

иновативни методи на участие. Междусекторното сътрудничество с други области, например 

образованието, социалните грижи, здравеопазването, науката и технологиите, както и 

регионалното и градското развитие, оказва значително въздействие върху сближаването и 

благосъстоянието. Специално внимание следва да се отдели на ролята на културата на местно 

равнище, на качеството на архитектурата и жизнената среда и на вдъхновените от 

културата социални иновации, допринасящи за развитието на градовете и регионите в ЕС. 

Целеви резултати: Обменът на опит и примерите за успех ще спомогнат за 
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идентифицирането на добри практики. Може да се установи полезно взаимодействие със 

структурните фондове, Програмата на ЕС за градовете и нейното ново партньорство в 

областта на културата и културното наследство, както и с Програмата на ООН до 2030 г. и 

проекта на ОИСР за направлявана от културата регионална производителност и 

благосъстояние. 

Предложеният пилотен проект има за цел да подкрепи 

1. научни изследвания в областта на културата и благосъстоянието; 

2. транссекторно и трансевропейско сътрудничество с цел да се генерират знания, пилотни 

проекти и политически насоки за това как да се подобри благосъстоянието чрез култура – 

Европейски мозъчен тръст по култура и благосъстояние; 

3. експериментална работа по места в пилотни градове в цяла Европа относно методи, 

действия и мерки за повишаване на благосъстоянието на хората и общностите (качество на 

застроената среда, качество на пространствата за социално взаимодействие, качество на 

услугите за специфични групи като ученици, деца, възрастни хора, групи със специални 

потребности и др.); 

4. разработване на насоки за действие и политики за градовете, институциите и участниците 

в областта на културата относно ефективното използване на културата за благосъстояние; 

5. споделяне на знания, повишаване на осведомеността и капацитета на основните действащи 

лица за използване на културата за благосъстояние – местни семинари в различни градове в 

Европа и широкомащабен форум по култура и благосъстояние. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Достъпът до култура и участието в културния живот насърчават индивидуалното оправомощаване, 

демократичното съзнание и социалното сближаване чрез обмена с други хора и гражданската 

ангажираност. Поради променящото се потребителско поведение вследствие на цифровизацията, 

застаряващите и многообразни в културно отношение общества е необходимо по-добро разбиране за 

различните аудитории. Нужна е по-силна ориентация към интересите и потребностите на 

специфични групи, например младежите, възрастните хора, хората с увреждания, хората с 

мигрантски произход и хората, живеещи в бедност или материални лишения. 

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

Проектоизменение 167 
=== CULT/5921 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 05 77 12 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 12 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Разработване на стратегическа програма за изследвания, иновации и 

изпълнение, както и на Пътна карта за постигане на пълно равенство между езиците в 

цифровата сфера в Европа до 2030 г. 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В ЕС има 24 официални езика. Освен това съществуват неофициални регионални езици, както 

и малцинствени езици, езици на имигрантите и езици на важни търговски партньори. Няколко 

проучвания установиха значителен дисбаланс между различните езици в областта на 

цифровите технологии. Само много малко на брой езици, като английски, френски и испански, 

са добре подкрепени от технологична гледна точка, докато над 20 езика са застрашени от 

изчезване от цифровата сфера. Неотдавнашното изследване на тема „Равенството между 

езиците в ерата на цифровите технологии“, възложено от Комитета за бъдещето на науката 

и технологиите към ЕП, излиза с 11 общи препоръки за справянето с тази нарастваща заплаха. 

То беше последвано от Резолюция на Европейския парламент относно езиковото равенство в 

ерата на цифровите технологии (P8_TA-PROV(2018)0332) (съвместен доклад на комисии CULT 

и ITRE), приета от Парламента с мнозинство от 592 гласа „за“. В резолюцията са изложени 45 

общи препоръки, много от които са формулирани в проучването по инициатива на Комитета 

за бъдещето на науката и технологиите. 

В концепцията за многоезичието, основано на информационни технологии, липсва един 

съществен елемент, който е решаващ за постигането на целите, а именно липсва 

стратегическа програма за изследвания и изпълнение. Целта на този пилотен проект е да се 

разработят програма и пътна карта за постигането на пълно равенство между езиците в 

цифровата сфера в Европа до 2030 г. В тясно сътрудничество с европейските институции 

проектът ще събере заедно всички заинтересовани страни (включително промишлеността, 

научните изследвания, иновациите, националните иновации, националните и международните 

публични администрации, сдруженията), ще започне структуриран диалог и обществени 

консултации, ще организира дискусии с цел генерирането на идеи и ще организира конференции 

в цяла Европа, ще обедини всички инициативи, които в момента функционират изолирано и 

разпокъсано, за да се изработи устойчива и съгласувана стратегия за езиковите технологии в 

Европа във всички съответни сектори и области на живота, сред които: търговия, 

образование, здравеопазване, туризъм, култура и управление. Ще бъде включено и проучване на 

въздействието на технологиите в областта на ИИ върху езиковата среда в Европа, 

включително все по-голямото изтичане на „мозъци“– млади таланти към други континенти. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В концепцията за многоезичието, основано на информационни технологии, липсва един съществен 

елемент, който е решаващ за постигането на целите, а именно липсва стратегическа програма за 

изследвания и изпълнение. Целта на този пилотен проект е да се разработят програма и пътна карта 
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за постигането на пълно равенство между езиците в цифровата сфера в Европа до 2030 г. Проектът 

ще обедини всички инициативи, които в момента функционират по изолиран и разпокъсан начин, за 

да се изработи устойчива и съгласувана стратегия за езиковите технологии в Европа във всички 

съответни сектори и области на живота. 

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

Проектоизменение 829 
=== S&D//7319 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 05 77 14 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 14 
3.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Резерви         

Общо      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Европейска публична сфера: нова онлайн медийна оферта за младите 

европейци 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Целта на проекта е да се запълнят пропуските в общуването на тема Европа с младите 

европейски поколения, което се дължи на липсата на истинска транснационална медийна 

публична сфера поради факта, че днес класическите медии не привличат младите европейци 

така както интернет и че националните медии не осъществяват комуникация по 

общоевропейски теми по положителен или единен начин. Ето защо проектът има за цел по-

добро представяне на съзнанието за общност, което е в основата на европейската 

идентичност и намира отражение в обща култура, сходни навици и споделени ценности. 

Младите европейски поколения потребяват информация и развлечения преди всичко онлайн, 

като използват нови източници като социални медии и платформи за споделяне на 

съдържание. Ето защо Европа трябва да бъде информирана за източника, от който младите 

европейци черпят информация в съвременната епоха, а именно интернет. Като си поставя за 

цели започването на диалог относно Европа чрез съответни теми, (повторното) привличане на 

по-младите европейски граждани към европейските идеи и ценности, както и реалното 

овластяване на европейските граждани чрез настоящи и бъдещи платформи за информация и 

диалог, пилотният проект ще се превърне в радикално нов подход за предоставяне на новини и 

информация на младежите. 

Пилотният проект ще се основава на нови понятия за редакторско мислене, на нова стратегия 

за множество платформи и на високоиновативна и гъвкава техническа инфраструктура, 

която позволява бързо адаптиране, превод и трансформиране на съдържание, изготвено на 

много езици и формати в цяла Европа. По този начин ще бъде създаден действително 

новаторски, цифров продукт, който съзнателно се различава от традиционните медии. 

Проектът е насочен към европейците на възраст между 18 и 34 години и по този начин оказва 

въздействие в период от живота, в който много млади хора развиват своите политически 

възгледи и полагат основите за своя професионален и личен живот. Акцентът е върху 
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информативно, подканящо към размисъл, забавно и вълнуващо съдържание. Цялото 

съдържание ще бъде включено в една конкретна онлайн услуга. Тя ще бъде достъпна за всички 

различни видове социални медии, както и за други онлайн портали, чрез които може да бъде 

достигната целевата група. 

Съдържанието ще се отнася до теми, които са от актуален интерес за младите европейци в 

ЕС, и ще бъде поставено в контекст, за да бъде убедително и привлекателно за целевата група. 

Европейската перспектива се създава чрез сравняване и контрастиране на опита от различни 

региони и на гледни точки по въпроси от общоевропейско значение. Младите европейци 

споделят интерес по въпроси като работа, образование, равенство, любов, култура и музика. 

Независимо от това съществуват значителни различия между държавите и между градските 

и селските райони. Целта е да се обърне внимание на значими теми от общоевропейско 

значение и в същото време да се даде форум за изразяване на местните перспективи, като се 

създадат условия за младите потребители да се идентифицират активно със съдържанието. 

Противоречивите становища ще дадат импулс за дебат. Що се отнася до политическите 

въпроси, индивидуалният подход улеснява разбирането на последиците от 

институционалните решения. В този контекст наред с участниците от политическата 

сфера думата ще имат и известни личности, формиращи общественото мнение, и местни 

личности от социалните мрежи, за да се преодолее празнината между европейските въпроси и 

ежедневната реалност в живота на ползвателите. 

Този амбициозен общоевропейски и многоезиков проект ще стартира офлайн и онлайн като 

отворен, действителен, задълбочен и конструктивен дебат между младите европейци относно 

настоящия и бъдещия живот в Европа, като ще бъдат използвани иновативни формати на 

цифрови платформи, а крайната цел ще бъде да се повиши осведомеността относно 

европейските визии и реалности и да се засили ангажираността на европейците към 

европейските ценности и идеи и впоследствие да се допринесе за по-активно гражданско 

общество. 

Изпълнението на проекта ще се основава на силно партньорство между независими и 

иновативни медии в цяла Европа, включително сред стартиращите предприятия и в 

творческия сектор. Проектът ще се възползва и от значителни инвестиции в областта на 

научните изследвания и иновациите, например в областта на автоматизирания превод в 

медийния сектор. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Проектът подкрепя целите на новата стратегия на ЕС за младежта и новата програма на ЕС за 

културата чрез: приближаване на ЕС към младите хора; разглеждане на въпроси, които ги засягат; 

насърчаване на младите хора да се превърнат в активни граждани; създаване на презгранични връзки 

между тях; насърчаване на социалното сближаване чрез култура и творчество; насърчаване на 

иновациите, работните места и растежа в местните и регионалните сектори на информационните 

технологии и творчески сектори. Проектът е в съответствие и със съобщението на Комисията 

относно укрепването на европейската идентичност чрез образование и култура. 

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

Проектоизменение 168 
=== CULT/5924 === 
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Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 05 77 15 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 15 
3.0.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подкрепа за независими традиционни медии в процеса на преминаването 

им към цифрови платформи 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Бързото разработване на нови информационни технологии изправи традиционните независими 

медии пред сериозни предизвикателства. Преходът към цифрови медии оказа въздействие 

както върху съдържанието на традиционните медии, така и върху потребителите, чийто 

брой намалява. Рекламата също е съсредоточена предимно в интернет с установени в САЩ 

дружества в областта на ИКТ като Google и Facebook, които са основни бенефициери. 

Това се отрази върху медийното многообразие, медийния плурализъм и качеството на 

медийното съдържание. Увеличаването на мощта на установените в САЩ дружества в 

областта на технологиите и тяхната роля на медийни разпространители подкопават 

насърчаването на езиковото многообразие в цифровото пространство. Цифровите медии са 

единствен или основен източник на новини за младите хора. Оцеляването на истински 

независимите местни медии, и по-специално печатните медии, е особено застрашено поради 

липсата на приходи от реклама. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

За да се адаптират към новите предизвикателства и възможности, предлагани от цифровата ера, 

традиционните медии се нуждаят от подкрепа за: 

— намирането на решения в областта на ИКТ за създаване на цифрова платформа като разширение 

на техните съществуващи формати; 

— създаването на качествено цифрово медийно съдържание, насочено по-специално към по-младите 

хора, включително на съвместни продукции от различни медийни организации и от различни 

държави членки; 

— привличането на публиката и прилагането на инструменти за привличане на публиката към 

участие в развитието на съдържанието; 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 840 
=== S&D//7330 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 05 77 16 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 16 
3.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Резерви         

Общо      500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие – Действия „от долу нагоре“ за разработване на политики за култура 

и благосъстояние в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

През 2018 г. ЕС прие новата европейска програма за култура, която доразви обхвата на 

„Европейската програма за култура в един глобализиран свят“ (2007 г.). Новата програма 

потвърждава отново, че секторите на културата и творчеството укрепват европейската 

идентичност, имат потенциала да подобряват живота, да трансформират общностите, да 

създават работни места и растеж и да оказват въздействие върху други сектори. По-

конкретно, една от трите стратегически цели на новата програма е да се използва силата на 

културата и културното многообразие за социално сближаване и благосъстояние, като се 

насърчава културното участие, мобилността на хората на изкуството и опазването на 

наследството. 

В документа се призовава за изследвания в областта на културните взаимовръзки с цел оценка 

на въздействието в различни области, включително здравето и благосъстоянието. 

Достъпът до култура и участието в културния живот насърчават индивидуалното 

оправомощаване, демократичното съзнание и социалното сближаване чрез обмена с други хора 

и гражданската ангажираност. Поради променящото се потребителско поведение вследствие 

на цифровизацията, застаряващите и многообразни в културно отношение общества е 

необходимо по-добро разбиране за различните аудитории. Нужна е по-силна ориентация към 

интересите и потребностите на специфични групи, например младежите, възрастните хора, 

хората с увреждания, хората с мигрантски произход и хората, живеещи в бедност или 

материални лишения. Цифровите технологии са актив за привличане на аудитория и 

иновативни методи на участие. Междусекторното сътрудничество с други области, например 

образованието, социалните грижи, здравеопазването, науката и технологиите, както и 

регионалното и градското развитие, оказва значително въздействие върху сближаването и 

благосъстоянието. Специално внимание следва да се отдели на ролята на културата на местно 

равнище, на качеството на архитектурата и жизнената среда и на вдъхновените от 

културата социални иновации, допринасящи за развитието на градовете и регионите в ЕС. 

Целеви резултати: Обменът на опит и примерите за успех ще спомогнат за 

идентифицирането на добри практики. Може да се установи полезно взаимодействие със 

структурните фондове, Програмата на ЕС за градовете и нейното ново партньорство в 

областта на културата и културното наследство, както и с Програмата на ООН до 2030 г. и 

проекта на ОИСР за направлявана от културата регионална производителност и 
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благосъстояние. 

Предложеният пилотен проект има за цел да подкрепи 

1. научни изследвания в областта на културата и благосъстоянието; 

2. транссекторно и трансевропейско сътрудничество с цел да се генерират знания, пилотни 

проекти и политически насоки за това как да се подобри благосъстоянието чрез култура – 

Европейски мозъчен тръст по култура и благосъстояние; 

3. експериментална работа по места в пилотни градове в цяла Европа относно методи, 

действия и мерки за повишаване на благосъстоянието на хората и общностите (качество на 

застроената среда, качество на пространствата за социално взаимодействие, качество на 

услугите за специфични групи като ученици, деца, възрастни хора, групи със специални 

потребности и др.); 

4. разработване на насоки за действие и политики за градовете, институциите и участниците 

в областта на културата относно ефективното използване на културата за благосъстояние; 

5. споделяне на знания, повишаване на осведомеността и капацитета на основните действащи 

лица за използване на културата за благосъстояние – местни семинари в различни градове в 

Европа и широкомащабен форум по култура и благосъстояние. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Достъпът до култура и участието в културния живот насърчават индивидуалното оправомощаване, 

демократичното съзнание и социалното сближаване чрез обмена с други хора и гражданската 

ангажираност. Поради променящото се потребителско поведение вследствие на цифровизацията, 

застаряващите и многообразни в културно отношение общества е необходимо по-добро разбиране за 

различните аудитории. Нужна е по-силна ориентация към интересите и потребностите на 

специфични групи, например младежите, възрастните хора, хората с увреждания, хората с 

мигрантски произход и хората, живеещи в бедност или материални лишения. 

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

Проектоизменение 845 
=== S&D//7335 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 05 77 18 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 18 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Разработване на стратегическа програма за изследвания, иновации и 

изпълнение, както и на Пътна карта за постигане на пълно равенство между езиците в 
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цифровата сфера в Европа до 2030 г. 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В ЕС има 24 официални езика на държавите членки. Освен това съществуват неофициални 

регионални езици, както и малцинствени езици, езици на имигрантите и езици на важни 

търговски партньори. Няколко проучвания установиха значителен дисбаланс между 

различните езици в областта на езиковите технологии. Само много малко на брой езици, като 

английски, френски и испански, са добре подкрепени от технологична гледна точка, докато над 

20 езика са застрашени от изчезване от цифровата сфера. Неотдавнашното проучване на тема 

„Равенството между езиците в ерата на цифровите технологии“, възложено от Комитета за 

бъдещето на науката и технологиите към ЕП, излиза с 11 общи препоръки за справянето с 

тази нарастваща заплаха. То беше последвано от Резолюция на Европейския парламент 

относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (съвместен доклад на комисии 

CULT и ITRE, P8_TA-PROV(2018)0332), приета от Парламента с мнозинство от 592 гласа „за“. 

В резолюцията са изложени 45 общи препоръки, част от които са формулирани в 

съответствие с проучването по инициатива на Комитета за бъдещето на науката и 

технологиите. 

В концепцията за многоезичието, основано на информационни технологии, липсва един 

съществен елемент, който е решаващ за постигането на целите, а именно липсва 

стратегическа програма за изследвания и изпълнение. Целта на този пилотен проект е да се 

разработят програма и пътна карта за постигането на пълно равенство между езиците в 

цифровата сфера в Европа до 2030 г. В тясно сътрудничество с европейските институции 

проектът ще събере заедно всички заинтересовани страни (включително промишлеността, 

научните изследвания, иновациите, националните иновации, националните и международните 

публични администрации, сдруженията), ще започне структуриран диалог и обществени 

консултации, ще организира дискусии с цел генерирането на идеи и ще организира конференции 

в цяла Европа, ще обедини всички инициативи, които в момента функционират изолирано и 

разпокъсано, за да се изработи устойчива и съгласувана стратегия за технологиите в областта 

на човешките езици в Европа във всички съответни сектори и области на живота, сред които 

търговия, образование, здравеопазване, туризъм, култура и управление. Ще бъде включено и 

проучване на въздействието на основаните на изкуствения интелект технологии върху 

езиковата среда в Европа, включително все по-голямото изтичане на „мозъци“ – млади 

таланти, към други континенти. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

В концепцията за многоезичието, основано на информационни технологии, липсва един съществен 

елемент, който е решаващ за постигането на целите, а именно липсва стратегическа програма за 

изследвания и изпълнение. Целта на този пилотен проект е да се разработят програма и пътна карта 

за постигането на пълно равенство между езиците в цифровата сфера в Европа до 2030 г. Проектът 

ще обедини всички инициативи, които в момента функционират по изолиран и разпокъсан начин, за 
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да се изработи устойчива и съгласувана стратегия за технологиите в областта на човешките езици в 

Европа във всички съответни сектори и области на живота. 

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

Проектоизменение 825 
=== S&D//7315 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 09 05 77 20 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

09 05 77 20 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви         

Общо      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Подкрепа за разследващата журналистика и свободата на медиите в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект обхваща две различни цели: 

– финансова подкрепа за разследващата журналистика 

– пряка подкрепа за разследващата журналистика и защита на изложените на риск 

журналисти. 

Първата цел на този пилотен проект е да се създаде постоянен и специален фонд за подкрепа 

на независимите разследващи журналисти. Целта е да се предоставят финансови ресурси, за да 

се помогне на журналистите да посрещнат евентуално съдебно производство, да си 

сътрудничат в трансграничен план и да се гарантира финансовата им независимост. 

Качествената разследваща журналистика изисква подходящи инструменти и ресурси, за да 

продължи да разкрива нарушения в рамките на Съюза и отвъд неговите граници. Ето защо 

наличието на финансов инструмент на ЕС за подкрепа на този вид проекти е от 

изключително значение и неговите преки бенефициенти са европейските граждани. Ще бъде 

създаден специален финансов инструмент на ЕС в полза на юридическите лица (професионални 

организации и сдружения, консорциуми, редактори, издатели), без да се изключва 

възможността физически лица, като например лица на свободна практика, да кандидатстват 

за отпускане на безвъзмездни средства (при условие че отговарят на подходящи критерии, 

които ще трябва да бъдат проучени в рамките на проекта). Тази схема за финансиране следва 

да бъде управлявана от независима посредническа организация (без национални връзки). 

Оценяването на заявленията за финансиране следва да се извършва от съвместен екип, 

съставен от членове на Комисията, разследващи журналисти и други компетентни експерти. 

Ето няколко примера за проекти, които биха могли да бъдат подкрепени. 

а) документиране и разследване на използването на европейските фондове; 

б) картографиране на структурите на организираната престъпност в една/няколко държави — 

членки на ЕС (допустимите разходи биха могли да включват обучение и инструменти, като 

например софтуер, необходим за обобщаване на данни от обществен интерес или принос от 

експерти, или всякакви други разходи, допринасящи за развитието на капацитета за 

провеждане на разследвания); 
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в) покриване на разходите, свързани с изготвянето на скъпи документи, които са необходими за 

подпомагане на дадено разследване (в Румъния пълното освобождаване на документи от 

поземления регистър струва до 800 EUR — 20 EUR на страница. в Обединеното кралство 

цената може да достигне до 9 GBP на страница; а в Малта — 5 EUR на страница). 

г) абонамент за софтуерни програми за съпоставка на данни и бази данни (което може да 

струва над 10 000 EUR); 

д) свързани с телевизията проекти за разследване (в някои страни от Централна и Източна 

Европа свободата на телевизионните медии е под постоянна заплаха, тъй като повечето 

телевизионни станции са собственост и/или под влиянието на медийни олигарси. Съответни 

проучвания в тази област са били публикувани от организации като Центъра за прозрачност 

на медиите); 

е) съдебни разноски, свързани с предишно или текущо разследване, ако има установени ясни 

връзки с разследването/работата (в този конкретен случай фондът би могъл да се използва 

само за плащане на гаранция и/или разходи за плащане на съдебни такси, но не и на такси, 

свързани с постановено в съдебно решение финансово обезщетение). 

Втората цел на този пилотен проект е да се създаде общоевропейски механизъм за бързо 

реагиране в пряка подкрепа на разследващите журналисти с цел укрепване на свободата на 

печата и медиите в държавите — членки на ЕС и страните кандидатки. Целта на този 

механизъм ще бъде да се повиши видимостта на нарушенията на свободата на печата, както и 

да се защитят изложените на риск журналисти. В него ще участват всички заинтересовани 

страни, които са необходими, за да се противодейства на заплахите за свободата на печата и 

медиите. Той ще бъде достатъчно гъвкав, за да се приспособява към бързо променящите се 

потребности. Обхватът на дейностите включва застъпничество, мисии за установяване на 

факти, наблюдение с цел информиране на европейската общественост и повишаване на 

нейната осведоменост. Той ще предоставя пряка подкрепа на застрашените журналисти в 

пряко сътрудничество с европейски, регионални и местни заинтересовани лица в областта на 

свободата на медиите. Това включва предоставяне на преки консултации и правна помощ, 

както и предоставяне на подслон и помощ, за да могат те да продължат да упражняват 

професията си. Ще бъдат изпратени делегати в засегнатите държави и застъпничеството ще 

подкрепя борбата с безнаказаността. Мониторингът ще предоставя надеждна и изчерпателна 

информация на обществеността, както и на европейските органи, като същевременно ще 

повишава цялостната осведоменост и ще задейства ранни предупреждения. Инструментите 

ще се коригират съобразно индивидуалните потребности за всеки отделен случай. Този набор 

от инструменти ще предотвратява нарушения и ще подобри свободата на печата и медиите. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Разследващите журналисти са изключително уязвими специалисти с много ограничени ресурси. 

Само през последните шест месеца в ЕС бяха убити двама от тях. Тяхната работа е от решаващо 

значение за разкриването на трансгранични случаи на изпиране на пари и мащабна корупция. 

„Люкслийкс“, „Досиетата от Панама“, „Досиетата от рая“, азербайджанската и руската перачница са 

примери за чувствителни разследвания. За да бъдат устойчиви дейностите им, разследващите 

журналисти се нуждаят от защита, пряка подкрепа и финансова помощ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 975 
=== GUE//8074 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 01 — Засилване на финансовия капацитет на МСП и на малките и много малки 

организации в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на 

политиката и новите бизнес модели 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 3 000 000 42 065 100 32 200 000 

Резерви         

Общо  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 3 000 000 42 065 100 32 200 000 

Обосновка: 

Програмата „Творческа Европа“ е най-важният и успешен финансов инструмент в областта на 

културата. Тя е важен инструмент, който вече беше засегнат от намаление на средствата в рамките на 

предходните бюджетни договорености. Предложеното намаление на бюджета като цяло отново ще 

възпрепятства изпълнението на програмата. Предложеното увеличение с 10% на бюджета има за цел 

да се даде възможност на творческите индустрии да се възползват от импулса, създаден в резултат на 

Европейската година на културното наследство през 2018 г. 

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

Проектоизменение 181 
=== CULT/5953 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 01 — Засилване на финансовия капацитет на МСП и на малките и много малки 

организации в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на 

политиката и новите бизнес модели 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Резерви         

Общо  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Обосновка: 

За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени бюджетните средства за хоризонталното направление на програма „Творческа 

Европа“. С изменението се предлага увеличение с 10% на бюджетния ред за засилване на действията 

и за справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

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

Проектоизменение 747 
=== S&D//7230 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 01 — Засилване на финансовия капацитет на МСП и на малките и много малки 

организации в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на 

политиката и новите бизнес модели 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Резерви         

Общо  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Обосновка: 

За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени бюджетните средства за хоризонталното направление на програма „Творческа 

Европа“. С изменението се предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред с цел 

засилване на действията и справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

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

Проектоизменение 511 
=== VERT/7656 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 01 — Засилване на финансовия капацитет на МСП и на малките и много малки 

организации в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на 

политиката и новите бизнес модели 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 000 000 1 500 000 41 241 000 30 700 000 

Резерви         

Общо  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 000 000 1 500 000 41 241 000 30 700 000 

Обосновка: 

Програмата „Творческа Европа“ има висока добавена стойност и целта ѝ е укрепването на 

солидарността между гражданите на ЕС. Тя следва да бъде подсилена, особено предвид настоящите 

времена. 

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

Проектоизменение 182 
=== CULT/5958 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 02 — Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на 

транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Резерви         

Общо  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Обосновка: 

За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени бюджетните средства за подпрограма „Култура“ в рамките на програма 

„Творческа Европа“. С изменението се предлага увеличение с 10% на бюджетния ред за засилване на 

действията и за справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

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

Проектоизменение 748 
=== S&D//7231 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 02 — Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на 

транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Резерви         

Общо  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Обосновка: 

За да се даде възможност за финансиране на всички висококачествени проекти, би било необходимо 

да бъдат увеличени бюджетните средства за подпрограма „Култура“ в рамките на програма 

„Творческа Европа“. С изменението се предлага увеличение с 10% на средствата по бюджетния ред с 

цел засилване на действията и справяне с ниския процент на успешните кандидатури. 

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

Проектоизменение 977 
=== GUE//8076 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 02 — Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на 

транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 4 000 000 82 770 600 70 000 000 

Резерви         

Общо  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 4 000 000 82 770 600 70 000 000 

Обосновка: 

Програмата „Творческа Европа“ е най-важният и успешен финансов инструмент в областта на 

културата. Тя е важен инструмент, който вече беше засегнат от намаление на средствата в рамките на 
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предходните бюджетни договорености. Предложеното намаление на бюджета като цяло отново ще 

възпрепятства изпълнението на програмата. Предложеното увеличение с 10% на бюджета има за цел 

да се даде възможност на творческите индустрии да се възползват от импулса, създаден в резултат на 

Европейската година на културното наследство през 2018 г. 

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

Проектоизменение 512 
=== VERT/7657 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 02 — Подпрограма „Култура“ — подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на 

транснационалното разпространение и мобилност 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 000 000 5 000 000 82 246 000 71 000 000 

Резерви         

Общо  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 000 000 5 000 000 82 246 000 71 000 000 

Обосновка: 

Програма „Творческа Европа“ има висока добавена стойност и целта ѝ е укрепването на 

солидарността между гражданите на ЕС. Тя следва да бъде подсилена, особено предвид настоящите 

времена. 

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

Проектоизменение 564 
=== I-D//7727 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 15 04 04 — Дом на европейската история 

цифровите стойности, забележките, правното основание и Актовете, на които се прави 

позоваване се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 04 
3.0.SPEC 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Резерви         

Общо  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Както е определено в споразумението за нивото на обслужване между Европейския парламент и 

Комисията, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на 

Комисията в Дома на европейската история за оперативните разходи, направени от Европейския 

парламент във връзка с изложби, прояви и семинари, които ще задълбочат познанията, ще събудят 

любопитството и ще създадат възможности за размишляване върху европейската история с помощта 

на модерен изложбен и документален център. 

Комуникацията е приоритет за Дома на европейската история, за да се информират гражданите за 
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съществуването му. Освен това следва да се засили ролята на Дома в културната дипломация по 

отношение на заинтересовани граждани от държави извън Съюза. В допълнение към това Съюзът 

следва да се основава на исторически, културен и езиков обмен между различните си общности. 

Бюджетният кредит ще даде възможност на тази нова институция да включи това многообразие и да 

популяризира наследството на Съюза. 

Правно основание: 

Заличава се следният текст: 

Задача, която произтича от прерогативите на Комисията на институционално равнище, както е 

предвидено в член 58, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 

на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, 

(ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 

541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1). 

Актове за справка: 

Заличава се следният текст: 

Член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Обосновка: 

Това е предимно пропаганда за Европейския съюз. 

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

Проектоизменение 183 
=== CULT/5961 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 15 04 77 17 — Подготвително действие — Европейски домове на културата 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 17 
3.0.PPPA 

p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Резерви         

Общо  p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Обосновка: 

Концепцията за Европейски домове на културата като инструмент за задълбочено сътрудничество на 

ЕС във външните отношения в областта на културата се обсъжда активно като един от елементите на 

международните отношения на ЕС в сферата на културата. 

Въпреки това ролята, функцията и конкретните цели на тези институции остават неясни, както и 

потенциалът им за постигането на по-голяма видимост на ЕС в държавите — партньори и на 

икономии от мащаба между държавите — членки на ЕС. 

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

Проектоизменение 185 
=== CULT/5963 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 15 04 77 20 — Пилотен проект – Проект за цифров регистър на еврейското културно 

наследство 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

15 04 77 20 
3.0.PPPA 

p.m. 122 500 p.m. 122 500 490 000 367 500 490 000 490 000 

Резерви         

Общо  p.m. 122 500 p.m. 122 500 490 000 367 500 490 000 490 000 

Обосновка: 

Проектът има за цел да се изпробва разработването на всеобхватна база данни за обектите на 

културата, която да се основава на съответните архивни материали за обектите на културата, които са 

собственост на евреи и са били заграбени от нацистите. Съществува безспорна необходимост от по-

добра информираност за съдбата на заграбените произведения на изкуството: обстоятелствата и 

културните последици от грабеж с общоевропейски мащаб. Проектът ще предостави помощ на 

жертвите, музеите и пазара на произведения на изкуството чрез база данни, която в крайна сметка би 

могла да доведе до преглед в рамките на целия ЕС на заграбените произведения на изкуството, да 

улесни научните изследвания и да спомогне за опазването на европейското културно наследство. 

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

Проектоизменение 569 
=== I-D//7732 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 01 03 — Информационни центрове 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 01 03 
3.0.SPEC 

16 100 000 15 500 000 14 100 000 15 500 000 -5 000 000 -5 000 000 9 100 000 10 500 000 

Резерви         

Общо  16 100 000 15 500 000 14 100 000 15 500 000 -5 000 000 -5 000 000 9 100 000 10 500 000 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 570 
=== I-D//7733 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 01 04 — Комуникация на представителствата на Комисията, диалози с гражданите и 

дейности по партньорство 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 -9 025 000 -10 600 000 8 800 000 10 000 000 

Резерви         
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 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 -9 025 000 -10 600 000 8 800 000 10 000 000 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 116 
=== INTA/6454 === 

Внесено от Комисия по международна търговия 

INTA/6454 = Компромисно изменение 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 01 04 — Комуникация на представителствата на Комисията, диалози с гражданите и 

дейности по партньорство 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 5 175 000 2 400 000 23 000 000 23 000 000 

Резерви         

Общо  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 5 175 000 2 400 000 23 000 000 23 000 000 

Обосновка: 

Вътрешните консултативни групи и съвместните платформи бяха включени в диалога с гражданите, 

тъй като те са основното средство за постигане на ефективно участие на гражданското общество в 

прилагането и мониторинга на главите за устойчивост на търговията в търговските споразумения, 

чийто брой в последно време се увеличава. 

Компромисно изменение между INTA/6453 

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

Проектоизменение 255 
=== AFCO/6429 === 

Внесено от Комисия по конституционни въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 01 04 — Комуникация на представителствата на Комисията, диалози с гражданите и 

дейности по партньорство 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Резерви         

Общо  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Обосновка: 

Важно е да се възстанови равнището на бюджетните кредити за поети задължения от 

проектобюджета по този бюджетен ред, както беше предложено от Комисията.Представителствата на 

Комисията играят важна роля за информирането на гражданите относно дейностите на ЕС и за 
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насърчаването на обществения дебат по европейски въпроси.Те отговарят също така за борбата с 

дезинформацията на местно равнище. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 190 
=== CULT/5974 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 01 04 — Комуникация на представителствата на Комисията, диалози с гражданите и 

дейности по партньорство 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Резерви         

Общо  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

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

Проектоизменение 572 
=== I-D//7735 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 02 01 — Посещения в Комисията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 02 01 
3.0.SPEC 

4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 -2 200 000 -2 200 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви         

Общо  4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 -2 200 000 -2 200 000 2 000 000 2 000 000 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 573 
=== I-D//7736 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 02 03 — Онлайн и писмени инструменти за информация и комуникация 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

  MFF  Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 02 03 
3.0.SPEC 

22 100 000 21 900 000 22 100 000 21 900 000 -5 000 000 -5 000 000 17 100 000 16 900 000 

Резерви         

Общо  22 100 000 21 900 000 22 100 000 21 900 000 -5 000 000 -5 000 000 17 100 000 16 900 000 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 574 
=== I-D//7737 === 

Внесено от Група „Идентичност и демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 16 03 02 05 — Анализ на общественото мнение 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 02 05 
3.0.SPEC 

7 000 000 6 800 000 5 500 000 6 800 000 -2 500 000 -3 800 000 3 000 000 3 000 000 

Резерви         

Общо  7 000 000 6 800 000 5 500 000 6 800 000 -2 500 000 -3 800 000 3 000 000 3 000 000 

Обосновка: 

Ние не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

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

Проектоизменение 252 
=== AFCO/6426 === 

Внесено от Комисия по конституционни въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 16 03 77 77 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

16 03 77 77 
3.0.PPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Резерви         

Общо      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Гражданска агора 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Агората ще служи като постоянен форум за гражданите, в рамките на който те ще могат да 

обсъждат европейски теми и идеи за постигане на по-добро и по възможност общо разбиране 

на съвременните проблеми, въпроси и решения на европейско равнище. Агората ще бъде форум, 

който би могъл буквално да доближи гражданите до ЕС, като се има предвид, че той ще се 

провежда четири пъти в годината в Брюксел, в помещенията и под домакинството на 

Европейския парламент. Участниците ще бъдат граждани на ЕС, които не са непременно 

представители на гражданското общество и които ще бъдат избрани от държавите членки 
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чрез справедливо разпределение на квотите. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Като се има предвид продължаващата поредица от дебати относно бъдещето на Европа и с оглед на 

член 11 от Договора за ЕС, пилотният проект има за цел да възроди една институция – гражданската 

агора. 

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

Проектоизменение 1047 
=== GUE//8192 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 17 01 04 02 — Разходи за подкрепа на Третата програма за действие на Съюза в областта на 

здравето (2014—2020 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

17 01 04 02 
3.0.9 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви         

Общо  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 

Обосновка: 

Този бюджетен кредит е предназначен за разходи за проучвания, срещи на експерти, информационни 

мерки и публикации, пряко свързани с постигане на целта на програмата, поради което се предлага 

средствата за тази позиция да бъдат увеличени. 

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

Проектоизменение 141 
=== FEMM/6204 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 17 03 01 — Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 

 MFF  

Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

17 03 01 
3.0.9 

63 624 000 58 100 000 62 258 000 58 100 000 1 742 000 5 900 000 64 000 000 64 000 000 

Резерви         

Общо  63 624 000 58 100 000 62 258 000 58 100 000 1 742 000 5 900 000 64 000 000 64 000 000 

Обосновка: 

Ракът е отговорен за една четвърт от всички смъртни случаи в държавите членки. 
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Откриването на тези заболявания в държавите от Западна Европа е на задоволително равнище, но в 

държавите от Централна и Източна Европа това равнище е много по-ниско. Следователно е много 

важно да се осигурят повече ресурси за профилактика, диагностика и лечение. 


