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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе 
предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) ЕФРР и Кохезионният фонд 
(КФ) следва да подпомагат 
финансирането на подкрепата, 
насочена към засилване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване чрез 
преодоляване на основните различия и 
коригиране на регионалните 
дисбаланси в Съюза, намаляване на 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони чрез
устойчиво развитие и структурно 
приспособяване на регионалните 
икономики.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С Регламент (ЕС) 2018/XXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
[новия регламент за общоприложимите 
разпоредби (РОР)]16 се определят 
общоприложимите правила за 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд + (ЕСФ+), Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд 
„Вътрешна сигурност“ (ФВС) и 

(3) С Регламент (ЕС) 2018/XXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
[новия регламент за общоприложимите 
разпоредби (РОР)]16 се определят 
общоприложимите правила за 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд + (ЕСФ+), Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР), 
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Инструмента за управление на 
границите и визите (ИУГВ), които 
функционират в съответствие с обща 
рамка ( „фондовете“).

фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна 
сигурност“ (ФВС) и Инструмента за 
управление на границите и визите 
(ИУГВ), които функционират в 
съответствие с обща рамка ( 
„фондовете“).

__________________ __________________

16 [Пълно позоваване – новия РОР]. 16 [Пълно позоваване – новия РОР].

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) При изпълнението на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се зачитат 
хоризонталните принципи, определени в 
член 3 от Договора за Европейския съюз 
(„ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, 
включително принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
посочени в член 5 от ДЕС, като се взема 
предвид Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Държавите членки 
следва да спазват задълженията по 
силата на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания и да 
осигурят достъпност съгласно член 9 от 
нея и съгласно законодателството на 
Съюза за хармонизиране на 
изискванията за достъпност на 
продуктите и услугите. Държавите 
членки и Комисията следва да се 
стремят да премахват 
неравнопоставеността и да насърчават 
равенството между мъжете и жените и 
интегрирането на перспективата за
равенство между половете, както и да се 
противопоставят на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Фондовете не следва да 
подпомагат действия, които допринасят 

(5) При изпълнението на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се зачитат 
хоризонталните принципи, определени в 
член 3 от Договора за Европейския съюз 
(„ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, 
включително принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
посочени в член 5 от ДЕС, като се взема 
предвид Хартата на основните права на 
Европейския съюз и целите на ООН за 
устойчиво развитие. Държавите 
членки следва да спазват задълженията 
по силата на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания и да 
осигурят достъпност съгласно член 9 от 
нея и съгласно законодателството на 
Съюза за хармонизиране на 
изискванията за достъпност на 
продуктите и услугите. Държавите 
членки и Комисията следва да се 
стремят да премахват 
неравнопоставеността и да насърчават 
равенството между мъжете и жените и 
интегрирането на принципа на
равенство между половете, както и да се 
противопоставят на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Фондовете не следва да 
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за каквато и да било форма на 
сегрегация. Целите на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се 
осъществяват в рамките на устойчивото 
развитие и действията на Съюза за 
утвърждаване на 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“. За да 
се защити целостта на вътрешния пазар, 
операциите в полза на предприятия са в 
съответствие с правилата за държавна 
помощ, определени в членове 107 и 108 
от ДФЕС.

подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на 
сегрегация. Целите на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се 
осъществяват в рамките на устойчивото 
развитие и действията на Съюза за 
утвърждаване на 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“. За да 
се защити целостта на вътрешния пазар, 
операциите в полза на предприятия са в 
съответствие с правилата за държавна 
помощ, определени в членове 107 и 108 
от ДФЕС.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да се даде възможност на 
ЕФРР да подпомага по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ (ЕТС/Interreg) по 
отношение на инвестиции в 
инфраструктура и свързаните с тях 
инвестиции, както и дейности за 
обучение и интеграция, е необходимо да 
се предвиди, че ЕФРР може също така 
да подпомага дейности в рамките на 
специфичните цели на ЕСФ+, създаден 
по силата на Регламент (ЕС) 2018/XXX 
на Европейския парламент и на Съвета 
[новия Регламент за ЕСФ+]18.

(15) С цел да се даде възможност на 
ЕФРР да подпомага по целта 
„Европейско териториално 
сътрудничество“ (ЕТС/Interreg) по 
отношение на инвестиции в 
инфраструктура и свързаните с тях 
инвестиции, както и дейности за 
обучение и интеграция, за подобряване 
и развитие на административните 
умения е необходимо да се предвиди, че 
ЕФРР може също така да подпомага 
дейности в рамките на специфичните 
цели на ЕСФ+, създаден по силата на 
Регламент (ЕС) 2018/XXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
[новия Регламент за ЕСФ+]18 .

__________________ __________________

18 [Пълно позоваване — новия ЕСФ+]. 18 [Пълно позоваване — новия ЕСФ+].
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) ЕФРР следва да спомогне за 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза и да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изостаналостта на 
най-необлагодетелстваните региони, 
включително тези, които са изправени 
пред предизвикателства, дължащи се на 
ангажиментите за декарбонизация. 
Подпомагането от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се съсредоточи върху 
ключовите приоритети на Съюза в 
съответствие с целите на политиката, 
определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби]. Поради това 
подпомагането от ЕФРР следва да се 
съсредоточи върху целите на 
политиката за „по-интелигентна Европа 
чрез насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход“ и 
за „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“. Тази тематична концентрация 
следва да бъде постигната на 
национално равнище, като се дава 
възможност за гъвкавост на равнището 
на отделните програми и между трите 
групи държави членки, съставени в 
съответствие с брутния национален 
доход. Освен това в методологията за 
класифициране на държавите членки
следва да се определи в подробности, 
като се вземе предвид специфичната 
ситуация на най-отдалечените региони.

(17) ЕФРР следва да спомогне за 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза и да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изостаналостта на 
най-необлагодетелстваните и по-слабо 
развитите региони, включително тези, 
които са изправени пред 
предизвикателства, дължащи се на 
ангажиментите за декарбонизация. 
Подпомагането от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се съсредоточи върху 
ключовите приоритети на Съюза в 
съответствие с целите на политиката, 
определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби]. Поради това 
подпомагането от ЕФРР следва да се 
съсредоточи върху целите на 
политиката за „по-интелигентна Европа 
чрез насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход“ и 
за „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“. Такава тематична концентрация 
следва да бъде постигната на 
национално равнище, като се дава 
възможност за марж на гъвкавост на 
равнището на отделните програми и 
между различните категории региони, 
като се има предвид и различните 
равнища на развитие. Освен това в 
методологията за класифициране на 
регионите следва да се определи в 
подробности, като се вземе предвид 
специфичната ситуация на най-
отдалечените региони.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В настоящия регламент следва да 
бъдат определени различните видове 
дейности, разходите за които могат да 
бъдат подпомагани чрез инвестиции от 
ЕФРР и Кохезионния фонд по 
съответните им цели, както са 
предвидени в ДФЕС. Кохезионният 
фонд следва да бъде в състояние да 
подпомага инвестиции в околната среда 
и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, 
списъкът на дейностите следва да бъде 
опростен и да може да се подпомагат 
инвестиции в инфраструктура, 
инвестиции във връзка с достъпа до 
услуги, производствени инвестиции в 
оборудване за МСП, оборудване, 
софтуер и нематериални активи, както и 
мерки по отношение на информация, 
комуникация, проучвания, създаване на 
партньорски мрежи, сътрудничество, 
обмен на опит и дейности, свързани с 
клъстери. С цел подпомагане на 
изпълнението на програмата и двата 
фонда следва да подпомагат и дейности 
по техническа помощ. И накрая, за да се 
осигури подпомагане за по-голям набор 
от интервенции за програмите Interreg, 
следва обхватът да бъде разширен, така 
че да включва и споделянето на голям 
набор от съоръжения и човешки 
ресурси, както и разходи, свързани с 
мерки, които попадат в приложното 
поле на ЕСФ +.

(19) В настоящия регламент следва да 
бъдат определени различните видове 
дейности, разходите за които могат да 
бъдат подпомагани чрез инвестиции от 
ЕФРР и Кохезионния фонд по 
съответните им цели, както са 
предвидени в ДФЕС. Кохезионният 
фонд следва да бъде в състояние да 
подпомага инвестиции в околната среда 
и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, 
списъкът на дейностите следва да бъде 
опростен и да може да се подпомагат 
инвестиции в инфраструктура, 
инвестиции във връзка с достъпа до 
услуги, производствени инвестиции в 
оборудване за МСП, оборудване, 
софтуер и нематериални активи, както и 
мерки по отношение на информация, 
комуникация, проучвания, създаване на 
партньорски мрежи, сътрудничество, 
обмен на опит и дейности, свързани с 
клъстери. С цел подпомагане на 
изпълнението на програмата и двата 
фонда следва да подпомагат и дейности 
по техническа помощ, включително 
подобряването и развитието на 
административните умения и 
компетентност. И накрая, за да се 
осигури подпомагане за по-голям набор 
от интервенции за програмите Interreg, 
следва обхватът да бъде разширен, така 
че да включва и споделянето на голям 
набор от съоръжения и човешки 
ресурси, както и разходи, свързани с 
мерки, които попадат в приложното 
поле на ЕСФ +.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) повишаване на цифровата 
свързаност;

Обосновка

Важно е специфичната цел „повишаване на цифровата свързаност“ да бъде 
преместена от ЦП3 към ЦП1 с цел ефективното постигане на иновация и 
интелигентна икономическа информация.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivб) укрепване на 
киберсигурността.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiа) насърчаване на устойчива 
мултимодална градска мобилност.

Обосновка

Преместването на „насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност“ 
от ЦП3 към ЦП2 ще помогне за повишаване на екологосъобразността на 
европейските градове. Това е важна стъпка по пътя на приспособяването към 
изменението на климата в Европа.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „по-добре свързана Европа чрез 
подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност на ИКТ“ (цел 
на политиката 3) чрез:

в) „по-добре свързана Европа чрез 
подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност“ (цел на 
политиката 3) чрез:

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на цифровата 
свързаност;

заличава се

Обосновка

Важно е специфичната цел „повишаване на цифровата свързаност“ да бъде 
преместена от ЦП3 към ЦП1 с цел ефективното постигане на иновация и 
интелигентна икономическа информация.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване на устойчива 
мултимодална градска мобилност.

заличава се

Обосновка

Преместването на „насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност“ 
от ЦП3 към ЦП2 ще помогне за повишаване на екологосъобразността на 
европейските градове. Това е важна стъпка по пътя на приспособяването към 
изменението на климата в Европа.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iv a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) насърчаване на 
транспортните връзки, включително 
морските връзки, за периферните и 
островните региони на Съюза;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iv a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) развитие на социалното 
предприемачество и социалните 
иновации.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки се класифицират от 
гледна точка на техния брутен 
национален доход, както следва:

Регионите се класифицират от гледна 
точка на техния брутен вътрешен 
продукт („БВП“), както следва:

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) тези, чието съотношение БНД 
възлиза на или надхвърля 100 % от 
средния за ЕС („група 1“);

a) по-силно развити региони;
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тези, чието съотношение БНД 
възлиза на или надхвърля 75 % и е под 
100 % от средния за ЕС („група 2“);

б) региони в преход;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) тези, чието съотношение БНД е 
под 75 % от средния за ЕС („група 3“);

в) по-слабо развити региони;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член
съотношението БНД означава 
съотношението между брутния 
национален доход на глава от 
населението на държавата членка, 
измерен по стандарта на 
покупателната способност и изчислен 
въз основа на данни на Съюза за 
периода от 2014 до 2016 г., и средния 
брутен национален доход на глава от 
населението по стандарт на 
покупателна способност на 27-те 
държави членки за същия референтен 
период.

За целите на настоящия член, 
класифицирането на регионите по 
една от трите категории региони се 
определя въз основа на 
съотношението между БВП на глава 
от населението на всеки регион, 
измерен с паритет на покупателната 
способност (ППС) и изчислен въз 
основа на данни на Съюза за периода 
2014—2016 г., и средния БВП за ЕС—
27 през същия референтен период.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до програмите по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за най-отдалечените райони, те 
трябва да бъдат класифицирани в група 
3.

Що се отнася до програмите по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за най-отдалечените райони, те 
трябва да бъдат класифицирани като 
по-слабо развити региони.

Обосновка

За да се опрости тематичната концентрация на подкрепата за ЕФРР подкрепа и за 
да се повиши гъвкавостта и оперативността й, за съответната класификацията са 
предложени само две категории държави. Определящият праг е фиксиран на 90% от 
средния за ЕС БНД по аналогия с критериите за допустимост за Кохезионния фонд 
(Регламент за общоприложимите разпоредби, член 102, точка3).

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква а

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) в по-силно развитите региони
трябва да разпределят най-малко 75 % 
от общите ресурси по ЕФРР на 
национално равнище по приоритетите, 
различни от техническа помощ за 
прилагането на ЦП1 и ЦП2, и най-малко 
30% за ЦП2;

Изменение 22

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 40% 
от техните общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от техническа 

б) в регионите в преход се
разпределят най-малко 35% от общите
ресурси по ЕФРР на национално 
равнище по приоритетите, различни от 
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помощ за прилагането на ЦП1, и най-
малко 30% за ЦП2;

техническа помощ за прилагането на 
ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2;

Изменение 23

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) в по-слабо развитите региони
трябва да разпределят най-малко 25 % 
от общите ресурси по ЕФРР на 
национално равнище по приоритетите, 
различни от техническа помощ за 
прилагането на ЦП1, и най-малко 30% 
за ЦП2.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) техническа помощ. е) техническа помощ, 
включително подобряване и развитие 
на административните умения и 
компетентност на местните органи 
във връзка с управлението на тези 
фондове.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) развиване на устойчива на 
изменението на климата, 
интелигентна и интермодална 
национална, регионална и местна 
мобилност, включително подобряване 
на достъпа до TEN-T и трансгранична 
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мобилност;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) насърчаване на устойчива 
мултимодална градска мобилност;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) техническа помощ. в) техническа помощ, 
включително подобряване и развитие 
на административните умения и 
компетентност на местните органи 
във връзка с управлението на тези 
фондове.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират подходящ 
баланс между инвестициите по букви а) 
и б).

Държавите членки гарантират подходящ 
баланс между инвестициите по букви а), 
б), ба) и бб).

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

инфраструктура, с изключение на най-
отдалечените региони и регионите, 
които са засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия в 
съответствие с член 174 от ДФЕС;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) финансиране за закупуване на 
подвижен състав в железопътния 
транспорт, освен в случаите, когато 
това е свързано с:

заличава се

i) освобождаване от отговорност 
във връзка със задължението за 
обществени услуги чрез процедура за 
обществена поръчка съгласно 
Регламент 1370/2007, както е 
изменен.

ii) предоставяне на услуги на 
железопътен превоз по линии, изцяло 
отворени за конкуренцията, като 
бенефициерът е нов участник, който 
отговаря на условията за 
финансиране съгласно Регламент 
(ЕС) 2018/xxxx [Регламент за 
инвестициите в ЕС].

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Кохезионният фонд също така не 
подпомага инвестиции в жилища, освен 
ако те не са свързани с насърчаването на 
енергийната ефективност или
използването на енергия от 

2. Кохезионният фонд също така не 
подпомага инвестиции в жилища, освен 
ако те не са свързани с насърчаването на 
енергийната ефективност, използването 
на енергия от възобновяеми източници
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възобновяеми източници. или потреблението на вода.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поне 6 % от ресурсите, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, различни от тези за техническа 
помощ, се разпределят за устойчиво 
градско развитие под формата на водено 
от общностите местно развитие, 
интегрирани териториални инвестиции 
или друг териториален инструмент в 
рамките на ЦП5.

Поне 10% от ресурсите, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище по целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, различни от тези за техническа 
помощ, се разпределят за устойчиво 
градско развитие под формата на водено 
от общностите местно развитие, 
интегрирани териториални инвестиции 
или друг териториален инструмент в 
рамките на ЦП5.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомагане за изграждането на 
капацитет;

a) Подпомагане на изграждането на 
капацитет на поднационално равнище;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомагане на знания, 
развитието на политиката и 
комуникацията.

в) подпомагане на знания, оценки 
на териториалното въздействие, 
развитие на политиката и 
комуникацията.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а

Региони с неблагоприятни природни 
или демографски условия

В оперативните програми, 
съфинасирани от ЕФРР, които 
обхващат области със сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, посочени в 
член 174 от ДФЕС, се отделя 
специално внимание на 
разглеждането на специфичните за 
тези области затруднения.

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение І – Таблица – „Цел на политиката 3“ – RCO 34

Текст, предложен от Комисията

RCO 34 —
Допълнителен 
капацитет за 
рециклиране на 
отпадъци

RCR 46 — Жители, обслужвани от съоръжения за 
рециклиране на отпадъци и малки системи за управление на 
отпадъци

RCR 47 — Рециклирани отпадъци

RCR 48 — Рециклирани отпадъци, използвани като 
суровини

RCR 49 — Възстановени отпадъци

Изменение

RCO 34 —
Допълнителен 
капацитет за 
предотвратяване и
рециклиране на 
отпадъци

RCR -46 — Образуване на отпадъци на глава от 
населението

ЕНС-46а — Отпадъци на глава от населението, 
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изпратени за обезвреждане и енергийно оползотворяване

RCR 46 — Жители, обслужвани от съоръжения за 
рециклиране на отпадъци и малки системи за управление на 
отпадъци

RCR 47 — Рециклирани отпадъци

RCR 47а — Рециклирани биоотпадъци

RCR 48 — Рециклирани отпадъци, използвани като 
суровини

RCR 49 — Възстановени отпадъци

RCR 49а — Жители, обслужвани от съоръжения за 
подготовка за повторна употреба

RCR 49б — Отпадъци, подготвени за повторна употреба 
съгласно член 11а, параграф 1, буква б) от Рамкова 
директива (ЕС) относно отпадъците (ЕС) 2018/851

RCR 49в — Показатели, които Комисията трябва да 
установи до 31 март 2019 г. чрез приемането на актове за 
изпълнение, за да прецени цялостния напредък в 
изпълнението на мерките за предотвратяване на 
отпадъците (член 9, параграф 7 от Рамкова Директива 
(ЕС) 2018/851 относно отпадъците)
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