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20.3.2019 A8-0094/195

Изменение 195
Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Костадинка Кунева, 
Стелиос Кулоглу, Юнус Омаржи, Хелмут Шолц, Люк Минг Фланаган, София 
Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
фондовете ще допринесат за 
координиране на действията по климата 
и постигане на общата цел за 
изразходване на 25% от бюджета на ЕС 
в подкрепа на целите, свързани с 
климата. Очаква се операциите по 
ЕФРР да допринесат с 30% от общия 
финансов пакет на ЕФРР за целите в 
областта на климата. Операциите по 
Кохезионния фонд се очаква да 
допринесат с 37% от общия финансов 
пакет на фонда към целите в областта на 
климата.

(14) Целите на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се 
осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие, по-специално 
голямото значение на борбата срещу 
изменението на климата съгласно 
ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото 
споразумение, Програмата до 2030 г. 
на ООН и целите на ООН за 
устойчиво развитие, както и 
действията на Съюза за 
утвърждаване на устойчивото 
развитие, целта за съхраняване, 
опазване и подобряване на качеството 
на околната среда, както е 
предвидено в член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС, като се взема 
предвид принципът „замърсителят 
плаща“, както и като се постави 
акцент върху бедността, 
неравенството и справедливия преход 
към социална и устойчива от 
екологична гледна точка икономика 
чрез основан на участието подход, в 
сътрудничество с компетентните 
публични органи, икономически и 
социални партньори, както и 
организации на гражданското 
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общество. Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
и загубата на биологично 
разнообразие, и с цел да се допринесе 
за финансирането на действията, 
които трябва да бъдат предприети 
на равнището на Съюза, на 
национално и местно равнище за 
изпълнение, съгласно ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, както и 
гарантирането на интегрирана 
намеса за предотвратяване на 
бедствия, което съчетава 
устойчивост и предотвратяване на 
рисковете, подготовка и ответни 
действия, фондовете ще допринесат за 
координиране на действията по климата 
и защита на биологичното 
разнообразие като се постави цел за 
изразходване на 30% от бюджета на ЕС 
в подкрепа на целите, свързани с 
климата. Фондовете трябва да 
допринасят значително за 
постигането на кръгова икономика с 
ниски въглеродни емисии на всички 
територии на Съюза, при пълно 
включване на регионалното 
измерение. Операциите по ЕФРР следва 
да допринесат най-малко с 40% от 
общия финансов пакет на ЕФРР за 
целите в областта на климата. Очаква се 
операциите по Кохезионния фонд да 
допринесат най-малко с 45% от общия 
финансов пакет на фонда към целите в 
областта на климата. Тези процентни 
стойности следва да бъдат 
съблюдавани през целия програмен 
период. Следователно съответните 
действия ще бъдат определени по 
време на подготовката и 
изпълнението на инструмента и ще 
бъдат преразгледани в рамките на 
съответните прегледи и оценки. Тези 
дейности и финансовите средства, 
разпределени за тяхното изпълнение, 
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трябва да бъдат включени в 
националните интегрирани планове в 
областта на енергетиката и 
климата, съгласно Приложение IV от 
Регламент (ЕС).../.... [новия Регламент 
за общоприложимите разпоредби], 
както и в дългосрочна стратегия за 
саниране, установена по Директива 
(ЕС) 2018/844 на Европейския 
парламент и на Съвета1, за да се 
допринесе за постигането на 
декарбонизиран сграден фонд до 
2050 г. и да бъдат свързани с 
програмите. Специално внимание 
следва да се обърне на районите с 
високи въглеродни емисии, изправени 
пред предизвикателства, 
произтичащи от ангажиментите за 
декарбонизация, с оглед на 
подпомагането им в следването на 
стратегии, които са в съответствие 
с ангажиментите на Съюза в 
областта на климата и които са 
заложени в интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата и съгласно 
Директива (ЕС) 2018/410 на 
Европейския парламент и на Съвета2, 
и за защита на работниците 
включително чрез възможности за 
обучение и преквалификация.

Or. en

1Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на 
Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС 
относно енергийната ефективност (OВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 75).
2 Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на 
Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на 
нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814 (ОВ L 76, 19.3.2018 г., стр. 3).
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20.3.2019 A8-0094/196

Изменение 196
Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос 
Кулоглу, Юнус Омаржи, Хелмут Шолц, София Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) държавите членки от група 1 
трябва да разпределят най-малко 85% 
от техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от 
техническа помощ за прилагането на 
ЦП1 и ЦП2, и най-малко 60% за ЦП1;

a) за категорията на по-силно 
развитите региони („група 1“) те 
разпределят:
i) най-малко 50% от общите ресурси по 
ЕФРР на национално равнище за ЦП1 
и
ii) най-малко 40% от общите ресурси 
по ЕФРР на национално равнище за 
ЦП2;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/197

Изменение 197
Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос 
Кулоглу, Юнус Омаржи, Хелмут Шолц, София Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) държавите членки от група 2 
трябва да разпределят най-малко 45% 
от техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от 
техническа помощ за прилагането на 
ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2;

б) за категорията на регионите в 
преход („група 2“) те разпределят:
i) най-малко 40% от общите ресурси по 
ЕФРР на национално равнище за ЦП1 
и 

ii) най-малко 40% от общите ресурси 
по ЕФРР на национално равнище за 
ЦП2;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/198

Изменение 198
Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос 
Кулоглу, Юнус Омаржи, Хелмут Шолц, София Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) държавите членки от група 3 
трябва да разпределят най-малко 35% 
от техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от 
техническа помощ за прилагането на 
ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2.

в) за категорията на по-слабо 
развитите региони („група 3“) те 
разпределят:
i) най-малко 30% от общите ресурси по 
ЕФРР на национално равнище за ЦП1 
и 

ii) най-малко 40% от общите ресурси 
по ЕФРР на национално равнище за 
ЦП2.

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/199

Изменение 199
Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос 
Кулоглу, Хелмут Шолц, Юнус Омаржи, София Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива, с 
изключение на инвестиции, свързани с 
екологично чистите превозни 
средства съгласно член 4 от 
Директива 2009/33/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета26;

з) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
транспорта, разпространението, 
съхранението или изгарянето на 
изкопаеми горива;

__________________ __________________
26 Директива 2009/33/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. за насърчаването 
на чисти и енергийноефективни 
пътни превозни средства (ОВ L 120, 
15.5.2009 г., стр. 5).

Or. en


