
AM\1180381BG.docx PE635.495v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0094/211

Изменение 211
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D

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 
общество. Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
и загубата на биологично 
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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 
допринесат значително за 
постигането на кръгова икономика с 
нулеви нетни 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. 
Операциите по Кохезионния фонд се 
очаква да допринесат 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 
действия и разпределените 
финансови средства, предназначени за 
тяхното изпълнение, трябва да 
бъдат включени в националните 
интегрирани планове в областта на 
климата и енергетиката в 
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съответствие с приложение IV към 
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 Съвета17a, 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 
Съвета17б, и за защита на 
работниците включително чрез 
възможности за обучение и 
преквалификация.
_________________

17а Директива (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., стp. 75).
17б 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., 
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стр. 3).

Or. en

Обосновка

Да се съгласува с новите Регламенти за общоприложимите разпоредби (РОР 2021-
2027 г.), ангажиментите на Европейския парламент и да се съгласува с целите за 
нулеви нетни емисии в срок до 2050 г., определени от Европейската комисия с цел 
постигане на Парижкото споразумение.
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21.3.2019 A8-0094/212

Изменение 212
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D

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 2 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „по-зелена, нисковъглеродна 
Европа чрез насърчаване на чист и 
справедлив енергиен преход, зелени и 
сини инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на 
климата и превенция и управление на 
риска“ (цел на политиката 2) чрез:

б) „по-зелена, с нулеви нетни 
въглеродни емисии и устойчива 
Европа за всички чрез насърчаване на 
чист и справедлив енергиен преход, 
зелени и сини инвестиции, кръгова 
икономика, приспособяване към 
изменението на климата и превенция и 
управление на риска“ (цел на 
политиката 2) чрез:

Or. en

Обосновка

Да се съгласува с новите Регламенти за общоприложимите разпоредби (РОР 2021-
2027 г.), ангажиментите на Европейския парламент и да се съгласува с целите за 
нулеви нетни емисии в срок до 2050 г., определени от Европейската комисия с цел 
постигане на Парижкото споразумение.
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21.3.2019 A8-0094/213

Изменение 213
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D

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 д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в летищна 
инфраструктура с изключение на най-
отдалечените региони;

д) инвестиции в летищна 
инфраструктура с изключение на :

i) инвестиции, свързани с най-
отдалечените райони;
ii) инвестиции, свързани с опазването 
на околната среда и целящи 
смекчаване или намаляване на 
нейното отрицателно екологично 
въздействие при спазване на целите, 
установени в интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата;

Or. en

Обосновка

Инвестициите в летища са вече ограничени за периода 214-2020 г. Това е мотивирано 
от икономически и екологични съображения. Търговската авиация е сектор, който 
генерира постъпления, конкурентен сектор, и частно финансиране е на разположение 
за релевантни инвестиции в летищна инфраструктура, в частност за летища с голям 
брой на пътниците (напр. разположени в TEN-T). За по-малките, регионални летища, 
опитът от миналото показа, че много подкрепяни инвестиции не са жизнеспособни в 
дългосрочен план.
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21.3.2019 A8-0094/214

Изменение 214
Констанце Ангела Крел
от името на групата S&D

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, предаването, 
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

Обосновка

Изключването на изкопаемите горива има за цел да гарантира съгласуваност с 
международните ангажименти в рамките на Г-7 и Г-20 и Парижкото споразумение. 
ЕФРР и Кохезионният фонд в пълна степен се фокусират върху подкрепата на нулеви 
нетни въглеродни емисии в Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен 
преход. Европейски публични парични средства не бива да се използват за финансиране 
на изкопаеми горива в никакъв случай.


