
AD\1167266BG.docx PE625.333v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2018/0197(COD)

26.10.2018

СТАНОВИЩЕ

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

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно 
Кохезионния фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Докладчик по становище: Катержина Конечна



PE625.333v02-00 2/42 AD\1167266BG.docx

BG

PA_Legam



AD\1167266BG.docx 3/42 PE625.333v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 2 май 2018 г. Комисията прие предложение за следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., което обхваща Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд.

Като цяло докладчикът по становище посреща със задоволство предложението на 
Комисията, с което се опростяват сложните процедури, свързани с ЕФРР и Кохезионния 
фонд, и се разширява обхватът на мерките за подкрепа по отношение на екологичните 
(„зелени“) цели и целите във връзка с климата. По-специално докладчикът по становище 
подкрепя по-мащабните инвестиции в една по-зелена и нисковъглеродна Европа, 
например мерките за енергийна ефективност и за кръгова икономика, разработването на 
интелигентни енергийни системи, мрежи и съоръжения за съхранение, насърчаването на 
устойчивото управление на водите и намаляването на замърсяването.

Необходимо е обаче да се осигури повече финансиране за модернизацията и развитието 
на инфраструктурата на държавите членки, с цел да се изпълнят всички нови амбициозни 
цели в областта на околната среда, енергетиката, управлението на отпадъците, 
транспорта и климата, определени в законодателството на Съюза в съответствие с 
Парижкото споразумение. Подкрепата за проектите, съфинансирани от тези фондове, е 
от жизнено значение, особено в регионите, чието развитие изостава. Освен това в много 
държави ЕФРР и Кохезионният фонд представляват поне 50% от публичните инвестиции 
и без това съфинансиране от страна на ЕС съответните държави членки не биха имали 
финансовия капацитет да направят подобни инвестиции.

Що се отнася до финансирането, докладчикът по становище счита, че предложените 
съкращения (наполовина) в Кохезионния фонд са значителни в сравнение с текущия 
програмен период. Същевременно сумата, която трябва да се прехвърли от Кохезионния 
фонд в Механизма за свързване на Европа, е равна на сумата, прехвърлена през 
настоящия програмен период 2014 – 2020 г. Тъй като се очаква средствата от 
Кохезионния фонд, наред с другото, да финансират също така проекти в областта на 
климата и околната среда и по този начин да допринасят за постигането на целите на ЕС 
в тази област, докладчикът по становище не счита, че е удачно да се намаляват 
разпределените за Кохезионния фонд средства, предназначени да бъдат управлявани на 
принципа на споделеното управление. Всяко прехвърляне на средства от Кохезионния 
фонд към Механизма за свързване на Европа следва да се основава на задълбочен анализ 
от страна на Комисията, който ще подкрепя и няма да подкопава способността на 
държавите членки да постигат своите цели в областта на климата и околната среда. Делът 
на средствата, прехвърлени към Механизма за свързване на Европа, следва да бъде 
пропорционално равен на прехвърлените през текущия програмен период средства (т.е. 
да бъде намален с 50%) и следва да бъде на разположение на държавата членка по време 
на целия програмен период.

Докладчикът по становище счита, че използването на средства от ЕФРР и от 
Кохезионния фонд следва да се подобри чрез по-тясно обвързване на инвестициите по 
линия на политиката на сближаване с общите планове на държавите членки за постигане 
на целите за 2030 г. в контекста на усилията, водещи до дългосрочна декарбонизация на 
икономиката на ЕС. В това отношение докладчикът по становище предлага увеличаване 
на средствата в рамките на цел на политиката 2 (ЦП 2) за борба срещу последиците от 



PE625.333v02-00 4/42 AD\1167266BG.docx

BG

изменението на климата. 

Транспортният сектор в ЕС е изправен понастоящем пред фундаментални промени. 
Емисиите на парникови газове от транспорта ще трябва да се понижат. Емисиите на 
замърсители на въздуха от транспорта трябва незабавно и драстично да се намалят. 
Освен това въвеждането на превозни средства с ниски и нулеви емисии ще трябва да се 
ускори. Въпреки това липсва подходяща инфраструктура за тези превозни средства. 76% 
от всички пунктове за зареждане са разположени в само четири държави членки, 
покриващи едва 27% от общата площ на ЕС. С оглед на успешния преход към мобилност 
с ниски емисии е необходимо да има обща политическа рамка за превозните средства, 
инфраструктурата и електроенергийните мрежи, в която на равнището на Съюза и на 
национално, регионално и местно равнище да се съчетават икономическите стимули и 
стимулите в областта на заетостта. Докладчикът по становище счита, че е необходимо да 
се даде възможност на държавите членки и на техните региони да финансират 
разработването на инфраструктурата за превозни средства с ниски емисии от всички 
възможни източници на финансиране от ЕС, включително ЕФРР и Кохезионния фонд. 
Трябва да се изгради своевременно инфраструктурата за зареждане (електрозахранване 
или зареждане с гориво). Във връзка с това докладчикът по становище предлага целта 
„насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност“ да се премести от цел на 
политиката 3 в цел на политиката 2, за която понастоящем се разпределят средствата и в 
рамките на която върху държавите членки се оказва по-голям натиск да постигнат 
екологичните цели. Докладчикът е на мнение, че преходът към мобилност с ниски 
емисии е свързан в по-голяма степен с общата цел за нисковъглеродна Европа, отколкото 
с целите за свързаност.

Рискът от суши в няколко региона на ЕС се увеличава вследствие на изменението на 
климата; ето защо опазването на водните ресурси, на водните екосистеми, на питейната 
вода и на водите за къпане представляват крайъгълни камъни на опазването на околната 
среда в Европа. През последните години Европа претърпя над 100 големи наводнения, 
нанесли много щети. В допълнение към икономическите и социалните щети 
наводненията могат да имат сериозни последици за околната среда. Докладчикът счита, 
че е необходимо да се насърчи устойчивото управление на водите, в т.ч. мерките за борба 
със сушата и наводненията.

Вредният шум може да оказва въздействие върху почти всеки аспект от живота на 
хората. Трайно високите нива на шум могат да причинят здравословни проблеми и 
повишен стрес. Високите нива на шум също могат да оказват отрицателно въздействие 
върху цели екосистеми. Светлинното замърсяване е също вредно за здравето. То 
разхищава енергия, води до повишаване на въглеродните емисии и съответно увеличава 
разходите за потребителите. Изкуствената светлина също така засяга по различни начини 
флората и фауната. Ето защо докладчикът по становище представя предложение за 
въвеждане на мерки в областта на намаляването на шума и на светлинното замърсяване.

Политиката на сближаване е ключов елемент за превръщането на кръговата икономика 
в реалност. Докладчикът по становище счита, че на по-слабо развитите страни следва да 
се предостави възможност да модернизират своите съществуващи съоръжения за 
третиране на отпадъчните води, за да постигнат целите, свързани с кръговата икономика. 
Модернизирането на съществуващите съоръжения на практика е много по-малко 
предизвикателство от икономическа гледна точка и в крайна сметка в много случаи е по-
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осъществимо за държавите с ограничени бюджети, отколкото разработването на ново 
съоръжение, като същевременно то действително оказва положително въздействие 
върху околната среда.

70% от европейците желаят ЕС да работи по-активно в здравната и социалната сфера. 
Докладчикът по становище поставя под въпрос дали включването на здравната програма 
на ЕС в разширения ЕСФ+ носи добавена стойност и изразява съжаление във връзка с 
предложението за съкращаване с 8% на финансирането за здравеопазването в сравнение 
с периода 2014 – 2020 г. Освен това политиката на сближаване следва също така да 
допринася за подобряване на здравословното състояние на гражданите на Съюза. 
Докладчикът по становище счита, че могат да бъдат създадени полезни взаимодействия 
с ЕСФ+ и неговото направление в областта на здравеопазването и Европейския стълб на 
социалните права в рамките на европейския семестър, ако специфичните за всяка 
държава препоръки все повече се съсредоточават върху въпроси, свързани със 
здравеопазването. Следва да се разработят оперативни програми, съфинансирани от 
ЕФРР и Кохезионния фонд, с цел да се осигури напредък по отношение на достъпа до 
здравеопазване. Докладчикът по становище също така подчертава, че е необходимо да 
се насърчават интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, 
културното наследство, сигурността и здравеопазването в градските, селските и 
крайбрежните райони. Също така е необходимо да се осъществява по-дълбоко 
сътрудничество с пациентите или организациите на пациентите в областта на успешните 
инвестиции в здравеопазването.



PE625.333v02-00 6/42 AD\1167266BG.docx

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 176 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(„ДФЕС“) се предвижда, че 
Европейският фонд за регионално 
развитие („ЕФРР“) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. 
Съгласно посочения член и член 174, 
втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР 
трябва да допринася за намаляването на 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните 
региони, измежду които специално 
внимание трябва да се отделя на които 
са засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като най-
северните региони с много ниска 
гъстота на населението и островните, 
трансграничните и планинските 
региони.

(1) В член 176 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(„ДФЕС“) се предвижда, че 
Европейският фонд за регионално 
развитие („ЕФРР“) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. 
Съгласно посочения член и член 174, 
втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР 
трябва да допринася за намаляването на 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните 
региони, измежду които специално 
внимание трябва да се отделя на които 
са засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски фактори, като най-
северните региони с много ниска 
гъстота на населението и островните, 
трансграничните и планинските 
региони.

Изменение 2

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 

(5) При изпълнението на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се зачитат 
хоризонталните принципи, определени в 
членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз („ДЕС“) и в 
членове 7 – 11 от ДФЕС, включително 
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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 
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.

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 
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 и борба с 
изменението на климата, 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 3

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Тематичните концентрации 
съгласно настоящия регламент следва 
да бъдат постигнати на национално 
равнище, като се дава възможност за 
гъвкавост по отношение на 
оперативните програми и при 
различните категории региони. 
Тематичните концентрации може да 
бъдат коригирани, където е 
подходящо, в съответствие с 
предвидените ресурси за 
инвестиционни приоритети, които 
възникват вследствие на 
преминаването към нисковъглеродна 
икономика. Степента на тематична 
концентрация следва да бъде 
съобразена с равнището на развитие 
на отделните региони, нивата на 
финансиране и специалните 
потребности на регионите, чийто 
БВП на глава от населението е 
използван като критерий за 
допустимост за периода 2014 – 2020 г.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Предвид целта на настоящия 
регламент, а именно укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в Съюза 
с цел да се насърчи устойчивото 
развитие, следва да се вземат предвид 
неравенствата в регионалното 
развитие, до каква степен по-
необлагодетелстваните региони 
изостават в развитието си и 
ограничените ресурси, с които 
разполагат някои държави членки или 
региони.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В съответствие с поетите от 
Съюза ангажименти по силата на 
Парижкото споразумение и в 
съответствие със 7-ата програма за 
действие за околната среда в 
законодателството на Съюза са 
въведени нови и амбициозни цели за 
околната среда, енергетиката, 
управлението на отпадъците и 
климата. За да се помогне на 
държавите членки да постигнат 
тези цели и да продължат да 
осъществяват необходимата 
модернизация и необходимото 
развитие на инфраструктурата в 
своите региони, следва да се осигури 
подходящо финансиране. Този 
структурен преход ще окаже 
значително въздействие върху 
работните места и растежа в 
държавите членки и регионите. Ето 
защо е необходимо да се предприемат 
всички възможни мерки за подкрепа 
по всички тези конкретни цели.

Изменение 6

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 

(14) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
и с оглед на приноса за финансирането 
на необходимите действия на 
равнището на ЕС, на национално и на 
местно равнище за изпълнение на 
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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.

поетите от Съюза ангажименти, 
фондовете ще допринесат за 
координиране на действията по климата 
и постигане на общата цел за 
изразходване на минимум 30% от 
бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 
свързани с климата. Операциите по 
ЕФРР следва да допринесат с 35% 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. Съгласно 
препоръките на Специален доклад 
2016/31 на Европейската сметна 
палата в механизмите за 
интегриране на въпросите, свързани с 
климата и устойчивостта спрямо 
изменението на климата, следва да се 
прави разлика между смекчаването на 
изменението на климата и 
приспособяването към него, като 
предварително се конкретизират 
посредством всички процеси на 
програмиране и планиране, вместо да 
бъдат просто предмет на последващо 
докладване.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Понастоящем транспортният 
сектор в Съюза е изправен пред 
фундаментални промени, тъй като 
цифровизацията и автоматизацията 
променят традиционните 
производствени процеси и 
потребностите на потребителите. 
Необходимо е да се понижат 
емисиите на парникови газове от 
транспорта. Емисиите на 
замърсители на въздуха от 
транспорта трябва незабавно и 
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драстично да се намалят. Освен това, 
за да се постигнат целите за 
изграждане на по-зелен и 
нисковъглероден Съюз, ще трябва да 
се ускори въвеждането на превозни 
средства с ниски и нулеви емисии. Все 
още липсва обаче надеждна 
инфраструктура за тези превозни 
средства и понастоящем в Съюза има 
само 100 000 пунктове за зареждане 
на електрически превозни средства, 
като 76% от всички пунктове за 
зареждане са разположени в само 4 
държави членки, покривайки едва 27% 
от общата площ на Съюза. С оглед на 
успешния преход към мобилност с 
ниски емисии е необходимо да има 
обща политическа рамка за 
превозните средства, 
инфраструктурата и 
електроенергийните мрежи, в която 
на равнището на Съюза и на 
национално, регионално и местно 
равнище да се съчетават 
икономическите стимули и 
стимулите за заетостта, подкрепени 
от по-енергични инструменти на 
Съюза за финансиране. Необходимо е 
да се даде възможност на държавите 
членки и регионите да финансират
разработването на инфраструктура 
за превозни средства с ниски емисии 
от всички възможни източници, 
включително ЕФРР и Кохезионния 
фонд. За да се изпълнят 
ангажиментите на Съюза по 
отношение на климата съгласно 
Парижкото споразумение и 
свързаното с него законодателство на 
Съюза, следва да се изгради бързо 
инфраструктурата за зареждане 
(електрозахранване или зареждане с 
гориво).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) С операциите както по ЕФРР, 
така и по Кохезионния фонд следва да 
се изпълняват мерките и целите, 
посочени в интегрираните 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата, които 
трябва да се разработват съгласно 
Регламента относно управлението на 
Енергийния съюз, както и с помощта 
на препоръките на Комисията по 
отношение на съответните планове, 
както за съдържанието, така и за 
разпределението на финансовите 
средства.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) ЕФРР и Кохезионният фонд 
следва да могат да подпомагат 
дейностите и целите на други 
инструменти за финансиране с оглед 
на осъществяването на напредък по 
отношение на достъпа до 
здравеопазване и грижи. Могат да 
бъдат създадени полезни 
взаимодействия с Европейския 
социален фонд+ и неговото 
направление в областта на 
здравеопазването, Eвропейския стълб 
на социалните права, както и 
европейския семестър и 
специфичните за всяка държава 
препоръки, които все повече се 
съсредоточават върху въпроси, 
свързани със здравеопазването.
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Изменение 10

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 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 прехода към чисти
и справедливи енергетика и 
транспорт, зелени и сини инвестиции, 
кръгова икономика, приспособяване към 
изменението на климата, устойчиво 
управление на водите 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.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Следва да се вземат предвид 
проблемите, пред които са изправени 
някои местни и регионални органи, 
страдащи от недостиг на 
финансиране, които са част от 
централизирана административна 
система. Сериозните затруднения по 
отношение на съвместното 
финансиране на проекти подкопават 
усвояването на средствата от 
Кохезионния фонд точно в регионите 
с най-голяма потребност от 
инвестиции с цел намаляване на 
социално-икономическите и 
териториалните неравенства.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се съсредоточи 
подпомагането върху ключовите 
приоритети на Съюза, целесъобразно 
е също така изискванията за 
тематична концентрация да се 
спазват през целия програмен период, 
включително в случаите на 
прехвърляне между приоритетите по 
една програма или между програми.

(18) С цел да се постигнат целите 
на държавите членки, тематичната 
концентрация следва да бъде 
достатъчно гъвкава, за да бъде 
пригодена към потребностите на 
всеки регион, което ще позволи на 
Съюза да подкрепи прехвърлянето
между приоритетите по една програма 
или между програми. По този начин 
ще бъдат избегнати допълнителни 
несъответствия или по-дълбоките 
неравенства в развитието между 
регионите.

Изменение 13

Предложение за регламент
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Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Ефективността на 
публичните институции и на 
заинтересованите страни и 
административната ефикасност 
следва да бъдат подобрени в още по-
голяма степен чрез допълнителна 
техническа и финансова помощ с цел 
рационализиране на секторите за 
обществени услуги, към които са 
насочени мерките на ЕФРР и 
Кохезионния фонд.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) За да бъдат постигнати 
поставените цели, следва да се 
предприемат мерки за насърчаване на 
мобилност на регионално или местно 
равнище, или за намаляване на 
замърсяването на въздуха и шумовото 
замърсяване. 

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26б) Следва да се предприемат 
мерки за насърчаване на чисти, 
устойчиви и безопасни видове 
транспорт.

Изменение 16

Предложение за регламент
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Член 1 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Настоящият регламент следва 
да допринесе за финансирането на 
подкрепа, която има за цел да засили 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите 
в Съюза и чрез намаляване на 
изоставането на най-малко 
облагодетелстваните региони, 
измежду които специално внимание 
трябва да се отделя на регионите, 
които са засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като най-
отдалечените региони, най-северните 
региони с много ниска гъстота на 
населението и островните, 
трансграничните и планинските 
региони.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с целите на 
политиката, определени в член [4, 
параграф 1] от Регламент (ЕС) 
2018/xxxx [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби], ЕФРР 
подпомага следните специфични цели:

1. В съответствие с целите на 
политиката, определени в член [4, 
параграф 1] от Регламент (ЕС) 
2018/xxxx [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби], ЕФРР 
подпомага следните специфични цели, 
като взема предвид необходимостта 
от специализирани инвестиции и 
инфраструктура във всяка държава 
членка:

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – уводна част
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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, нисковъглеродна 
Европа чрез насърчаване на прехода 
към чисти и справедливи енергетика и 
транспорт, зелени и сини инвестиции, 
кръгова икономика, приспособяване към 
изменението на климата и превенция и 
управление на риска“ (цел на 
политиката 2) чрез:

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване на адаптирането към 
изменението на климата, на 
предотвратяването и управлението на 
риска;

iv) насърчаване на адаптирането към 
изменението на климата, на 
предотвратяването на рискове, пожари 
и наводнения, устойчивостта на 
природни бедствия и намесата срещу 
явления, свързани с влошаване на 
хидрогеоложката среда;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на устойчивото 
управление на водите;

v) насърчаване на устойчивото 
управление на водите, включително 
мерки за борба и предотвратяване на 
сушата и наводненията и устойчиво 
управление на отпадъците;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — буква б — подточка vi
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Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) насърчаване на прехода към 
кръгова икономика;

vi) насърчаване на прехода към 
кръгова икономика, по-специално към 
постигането на целите за 
рециклиране на отпадъци и за 
повторна употреба, както е посочено 
в Директива (ЕС) 2018/851 и 
Директива (ЕС) 2018/852, както и 
целите за намаление на 
депонирането, съгласно посоченото в 
Директива (ЕС) 2018/850;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) засилване на биоразнообразието, 
“зелената” инфраструктура в градската 
среда, както и намаляване на 
замърсяването;

vii) засилване на биоразнообразието, 
„зелената“ инфраструктура в градската 
среда, както и намаляване на 
замърсяването на въздуха, водите и 
почвите и на шумовото и 
светлинното замърсяване;

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiа) насърчаване на устойчивата 
мултимодална градска мобилност, в 
т.ч. инфраструктура за мобилност с 
ниски емисии;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

viiа) насърчаване на инвестициите в 
сектора на отпадъците, с цел да се 
отговори на установените от Съюза 
изисквания по отношение на 
околната среда, по-специално в 
държавите членки, където 
съответните изисквания се 
надвишават;

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiб) насърчаване на инвестициите в
сектора на водите, с цел да се 
отговори на установените от Съюза 
изисквания по отношение на 
околната среда, по-специално в 
държавите членки, където 
съответните изисквания се 
надвишават;

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) гарантиране на равен достъп до 
здравеопазване чрез развитие на 
инфраструктурата, включително 
първичните здравни грижи;

iv) гарантиране на равен достъп до 
здравеопазване чрез развитие на 
инфраструктурата, кампании за 
повишаване на осведомеността, 
включително първичните здравни 
грижи;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка i
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство и 
сигурността в градските райони;

i) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие, културното наследство, 
сигурността и здравеопазването в 
градските райони;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие на местно равнище, 
културното наследство и сигурността, 
включително за селските и 
крайбрежните райони — посредством 
водено от общностите местно развитие.

ii) насърчаване на интегрираното 
социално, икономическо и екологично 
развитие на местно равнище, 
културното наследство, сигурността и 
здравеопазването, включително за 
селските и крайбрежните райони –
посредством водено от общностите 
местно развитие.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряват капацитета на 
програмните органи и органите, 
свързани с усвояването на фондове;

a) подобряват, посредством 
оказването на техническа и 
финансова помощ, капацитета на 
програмните органи и органите, 
свързани с усвояването на фондове, 
включително организациите на 
гражданското общество;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква б
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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) държавите членки от група 2 
трябва да разпределят най-малко 40% от 
своите общи ресурси по ЕФРР по 
приоритетите, различни от техническа 
помощ за прилагането на ЦП1, и най-
малко 35% за ЦП2;

Изменение 31

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) 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 35% за ЦП2.

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) производствени инвестиции в 
МСП;

в) производствени инвестиции в 
МСП по смисъла на Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията;

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инвестиции за преобразуване на 
западащи промишлени региони и 
региони, чието развитие изостава;
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предприятия, различни от 
МСП, сътрудничат с МСП във връзка 
с мерки за енергийна ефективност, 
нисковъглеродна икономика или 
дейностите в рамките на кръговата 
икономика, подкрепяни съгласно 
член 2, параграф 1, буква б), подточки 
i), iii), vi) и vii), производствените 
инвестиции могат да бъдат 
подкрепяни, при условие че те се 
предоставят чрез финансови 
инструменти.

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) инвестиции в здравни заведения 
и заведения за предоставяне на грижи, 
включително интегрирани грижи и 
първични здравни грижи;

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) инвестиции в мерки за 
насърчаване на енергийната 
ефективност и използването на 
енергия от възобновяеми източници, 
насочени към специфичните нужди 
на домакинствата и жилищните 
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сгради;

Изменение 37

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), 
аа), аб) и б).

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не засяга 
продължаването или изменението 
(включително цялостното или 
частично прекратяване) на помощта, 
одобрена от Комисията въз основа на 
Регламент (ЕС) № 1300/2013 и 
Регламент (ЕС) № 1301/2013 и на 
всеки акт, приет въз основа на тях.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Исканията за получаване на помощ, 
подадени или одобрени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1300/2013 и 
Регламент (ЕС) № 1301/2013, остават 
в сила.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – подзаглавие 2

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката Крайни продукти Резултати

(1) (2) (3)

2. 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.

RCO 18 — Домакинства, 
получили подкрепа за 
подобряване на 
енергийните 
характеристики на 
жилището си

RCR 26 — Годишно 
крайно потребление на 
енергия (за следните 
цели: жилищни, частни 
нежилищни, обществени 
нежилищни) 

RCO 19 — Обществени 
сгради, получили 
подкрепа за подобряване 
на енергийните си 
характеристики

RCR 27 — Домакинства 
с подобрени енергийни 
характеристики на 
своите жилища

RCO 20 —
Новопостроени или 
подобрени регионални 
мрежови линии за 
отопление

RCR 28 — Сгради с 
подобрена енергийна 
класификация 
(жилищни, частни 
нежилищни, обществени 
нежилищни)

RCR 29 — Очаквани 
емисии на парникови 
газове*

RCR 30 — Предприятия 
с подобрени енергийни 
характеристики

RCO 22 —
Допълнителен капацитет 
за производство на 
енергия от 
възобновяеми 
източници 
(електроенергия, 
топлинна енергия)

RCR 31 — Общо 
произведена енергия от 
възобновяеми 
източници 
(електроенергия, 
топлинна енергия)

RCO 97 — Брой на 
подкрепяните енергийни 
общности и общности за 
енергия от 
възобновяеми 

RCR 32 — Енергия от 
възобновяеми 
източници: капацитет, 
свързан към мрежата 
(оперативен)*
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източници*

RCO 23 — Цифрови 
системи за управление 
на интелигентни 
енергийни мрежи

RCR 33 — Потребители, 
свързани към 
интелигентни енергийни 
мрежи

RCO 98 — Домакинства, 
подкрепяни за 
използването на 
интелигентни енергийни 
мрежи

RCR 34 — Въвеждане на 
проекти за интелигентни 
мрежи

RCO 24 — Нови или 
усъвършенствани 
системи за наблюдение 
на бедствия, за 
готовност и за 
предупреждение и 
реагиране*

RCR 35 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита от 
наводнения

RCO 25 —
Новопостроени или 
консолидирани защитни 
съоръжения по 
крайбрежни ивици, 
речни и езерни брегове 
и свлачища за защита на 
хора, активи и 
естествената околна 
среда

RCR 36 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита от 
горски пожари

RCO 26 — Зелена 
инфраструктура, 
изградена с цел 
приспособяване към 
изменението на климата

RCR 37 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита срещу 
природни бедствия, 
свързани с климата 
(различни от наводнения 
и горски пожари)

RCO 27 —
Национални/регионални
/местни стратегии за 
приспособяване към 
изменението на климата

RCR 96 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита срещу 
несвързани с климата 
природни рискове и 
рискове, свързани с 
дейности на човека*

RCO 28 — Зони, 
обхванати от мерки за 
защита срещу горски 
пожари

RCR 38 — Очаквано 
средно време за 
реагиране при бедствие*
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RCO 30 — Дължина на 
новите или 
консолидираните тръби 
за битови нужди

RCR 41 — Жители, 
свързани към подобрени 
системи за снабдяване с 
вода 

RCO 31 — Дължина на 
мрежите за събиране на 
отпадъчни води, 
новоизградени или 
консолидирани

RCR 42 — Жители, 
свързани поне към 
системи за вторично 
пречистване на 
отпадъчни води

RCO 32 — Нов или 
подобрен капацитет за 
пречистване на 
отпадъчни води

RCR 43 — Загуби на 
вода

RCR 44 — Адекватно 
третирани отпадъчни 
води

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

RCO 36 —
Повърхностна площ на 
подкрепяната зелена 
инфраструктура в 
градските райони

RCR 50 — Жители, 
които се ползват от 
мерки по отношение на 
качеството на въздуха

RCO 37 — Площ на 
защитените зони по 
„Натура 2000“, 
обхванати от мерки за 
опазване и 
възстановяване в 
съответствие с рамката 
за приоритетни действия

RCR 95 — Жители, 
които имат достъп до 
нова или модернизирана 
зелена инфраструктура в 
градските райони

RCO 99 — Площ извън RCR 51 — Жители, 
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защитените зони по 
„Натура 2000“, 
обхванати от мерки за 
опазване и 
възстановяване

които се ползват от 
мерки за намаляване на 
шума

RCO 38 —
Повърхностна площ на 
възстановената земя, за 
която се отпуска 
подкрепа

RCR 52 —
Възстановяване на земя, 
използвана за зелени 
площи, социално 
жилищно настаняване, 
икономически или 
общностни дейности

RCO 39 — Инсталирани 
системи за мониторинг 
на замърсяването на 
атмосферния въздух

Изменение

Цел на политиката Крайни продукти Резултати

(1) (2) (3)

2. 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.

RCO 18 — Домакинства, 
получили подкрепа за 
подобряване на 
енергийните 
характеристики на 
жилището си

RCR 26 — Годишно 
крайно потребление на 
енергия (за следните 
цели: жилищни, частни 
нежилищни, обществени 
нежилищни) 

RCO 19 — Обществени 
сгради, получили 
подкрепа за подобряване 
на енергийните си 
характеристики

RCR 27 — Домакинства 
с подобрени енергийни 
характеристики на 
своите жилища

RCO 20 —
Новопостроени или 
подобрени регионални 
мрежови линии за 
отопление

RCR 28 — Сгради с 
подобрена енергийна 
класификация 
(жилищни, частни 
нежилищни, обществени
нежилищни)

RCR 29 — Очаквани 
емисии на парникови 
газове*

RCR 30 — Предприятия 
с подобрени енергийни 
характеристики
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RCO 22 —
Допълнителен капацитет 
за производство на 
енергия от 
възобновяеми 
източници 
(електроенергия, 
топлинна енергия) 

RCR 31 — Общо 
произведена енергия от 
възобновяеми 
източници 
(електроенергия, 
топлинна енергия)

RCO 97 — Брой на 
подкрепяните енергийни 
общности и общности за 
енергия от 
възобновяеми 
източници*

RCR 32 — Енергия от 
възобновяеми 
източници: капацитет, 
свързан към мрежата 
(оперативен)*

RCO 23 — Цифрови 
системи за управление 
на интелигентни 
енергийни мрежи

RCR 33 — Потребители, 
свързани към 
интелигентни енергийни 
мрежи

RCO 98 — Домакинства, 
подкрепяни за 
използването на 
интелигентни енергийни 
мрежи

RCR 34 — Въвеждане на 
проекти за интелигентни 
мрежи

RCO 24a — Мерки за 
борба със сушата и 
наводненията

RCR 35 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита от 
наводнения или суша

RCO 24 — Нови или 
усъвършенствани 
системи за наблюдение 
на бедствия, за 
готовност и за 
предупреждение и 
реагиране*

RCR 36 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита от 
горски пожари

RCO 25 —
Новопостроени или 
консолидирани защитни 
съоръжения по 
крайбрежни ивици, 
речни и езерни брегове 
и свлачища за защита на 
хора, активи и 
естествената околна 
среда

RCR 37 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за защита срещу 
природни бедствия, 
свързани с климата 
(различни от наводнения 
и горски пожари)

RCO 26 — Зелена 
инфраструктура, 

RCR 96 — Жители, 
които се ползват от 
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изградена с цел 
приспособяване към 
изменението на климата

мерки за защита срещу 
несвързани с климата 
природни рискове и 
рискове, свързани с 
дейности на човека*

RCO 27 —
Национални/регионални
/местни стратегии за 
приспособяване към 
изменението на климата

RCR 38 — Очаквано 
средно време за 
реагиране при бедствие*

RCO 28 — Зони, 
обхванати от мерки за 
защита срещу горски 
пожари

RCO 30 — Дължина на 
новите или 
консолидираните тръби 
за битови нужди

RCR 41 — Жители, 
свързани към подобрени 
системи за снабдяване с 
вода 

RCO 31 — Дължина на 
мрежите за събиране на 
отпадъчни води, 
новоизградени или 
консолидирани

RCR 42 — Жители, 
свързани поне към 
системи за вторично 
пречистване на 
отпадъчни води

RCO 32 — Нов или 
подобрен капацитет за 
пречистване на 
отпадъчни води

RCR 43 — Загуби на 
вода

RCR 44 — Адекватно 
третирани отпадъчни 
води

RCR 45 — Принос за 
оползотворяването на 
енергията и 
суровините от 
отпадъчните води

RCR 45а – Образувани 
битови отпадъци

RCR 45б – Образувани 
остатъчни отпадъци

RCO 34 —
Допълнителен капацитет 
за предотвратяване и 
рециклиране на 
отпадъци

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

RCR 47 — Рециклирани 
отпадъци

RCR 48 — Рециклирани 
отпадъци, използвани 
като суровини

RCR 49 — Повторно 
използвани отпадъци

RCO 36 —
Повърхностна площ на 
подкрепяната зелена 
инфраструктура в 
градските райони

RCR 50 — Жители, 
които се ползват от 
мерки по отношение на 
качеството на въздуха

RCO 37 — Площ на 
защитените зони по 
„Натура 2000“, 
обхванати от мерки за 
опазване и 
възстановяване в 
съответствие с рамката 
за приоритетни действия

RCR 95 — Жители, 
които имат достъп до 
нова или модернизирана 
зелена инфраструктура в 
градските райони

RCO 99 — Площ извън 
защитените зони по 
„Натура 2000“, 
обхванати от мерки за 
опазване и 
възстановяване

RCR 51 — Жители, 
които се ползват от 
мерки за намаляване на 
шума

RCO 38 —
Повърхностна площ на 
възстановената земя, за 
която се отпуска 
подкрепа

RCR 51a — Жители, 
които се ползват от 
мерки за намаляване на 
светлинното 
замърсяване

RCO 39 — Инсталирани 
системи за мониторинг 
на замърсяването на 
атмосферния въздух 
RCO 55 — Дължина на 
новите трамвайни линии 
и линии на метрото

RCR 52 —
Възстановяване на земя, 
използвана за зелени 
площи, социално 
жилищно настаняване, 
икономически или 
общностни дейности

RCO 56 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизираните 
трамвайни линии и 

RCR 62 — Годишен 
брой на пътниците, 
използващи 
обществения 
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линии на метрото транспорт

RCO 57 —
Екологосъобразен 
подвижен състав за 
обществения 
транспорт

RCR 63 — Годишен 
брой на пътниците, 
използващи 
нови/модернизирани 
трамвайни линии и 
линии на метрото

RCO 58 — Подкрепяна 
велосипедна 
инфраструктура

RCR 64 — Годишен 
брой на лицата, 
използващи специално 
предназначената 
велосипедна
инфраструктура

RCO 59 — Подкрепяна 
инфраструктура за 
алтернативни горива 
(пунктове за 
зареждане)

RCR 64a — Очаквани 
избегнати емисии на 
парникови газове

RCO 60 — Градове с 
нови или 
модернизирани 
цифровизирани 
системи за градски 
транспорт

RCO 60a — Брой 
пунктове за бързо 
зареждане на 
електрически превозни 
средства

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – подзаглавие 3 – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката Крайни продукти Резултати

(1) (2) (3)

3. По-добре свързана 
Европа чрез 
подобряване на 
мобилността и 
регионалната свързаност 

RCO 41 —
Допълнителeн брой 
домакинства с 
широколентов достъп с 
много голям капацитет

RCR 53 — Домакинства 
с абонаменти за 
широколентов достъп до 
мрежа с много висок 
капацитет
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на ИКТ RCO 42 —
Допълнителeн брой 
предприятия с 
широколентов достъп с 
много голям капацитет

RCR 54 — Предприятия 
с абонаменти за 
широколентов достъп до 
мрежа с много висок 
капацитет

RCO 43 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
TEN-T1

RCR 55 — Ползватели 
на новоизградени, 
реконструирани или 
модернизирани пътища 

RCO 44 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
други

RCR 56 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената пътна 
инфраструктура

RCO 45 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани пътища 
— TEN-T

RCR 101 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената 
железопътна 
инфраструктура

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани пътища 
— други

RCO 47 — Дължина на 
новите железопътни 
линии, получили 
подкрепа — TEN-T

RCR 57 — Дължина на 
железопътните линии в 
експлоатация, 
оборудвани с 
Европейската система за 
управление на 
железопътното 
движение

RCO 48 — Дължина на 
новите железопътни 
линии, получили 
подкрепа — други

RCR 58 — Годишен 
брой пътници по 
подпомаганите 
железопътни линии

RCO 49 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
железопътни линии —
TEN-T

RCR 59 — Товарни 
превози с железопътен 
транспорт

RCO 50 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
железопътни линии —
други

RCR 60 — Товарни 
превози по вътрешни 
водни пътища
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RCO 51 — Дължина на 
новите или 
модернизирани 
вътрешни водни пътища 
— TEN-T

RCO 52 — Дължина на 
новите или 
модернизирани 
вътрешни водни пътища 
— други

RCO 53 — Железопътни 
гари и съоръжения —
нови или модернизирани

RCO 54 —
Интермодални връзки —
нови или модернизирани

RCO 100 — Брой на 
пристанищата, получили 
подкрепа

RCO 55 — Дължина на 
новите трамвайни 
линии и линии на 
метрото

RCR 62 — Годишен 
брой на пътниците, 
използващи 
обществения 
транспорт 

RCO 56 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизираните 
трамвайни линии и 
линии на метрото

RCR 63 — Годишен 
брой на пътниците, 
използващи 
нови/модернизирани 
трамвайни линии и 
линии на метрото

RCO 57 —
Екологосъобразен 
подвижен състав за 
обществения 
транспорт

RCR 64 — Годишен 
брой на лицата, 
използващи специално 
предназначената 
велосипедна 
инфраструктура

RCO 58 — Подкрепяна 
велосипедна 
инфраструктура

RCO 59 — Подкрепяна 
инфраструктура за 
алтернативни горива 
(пунктове за 
зареждане)
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RCO 60 — Градове с 
нови или 
модернизирани 
цифровизирани 
системи за градски 
транспорт

_______________

1 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 
2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна 
мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

Изменение

Цел на политиката Крайни продукти Резултати

(1) (2) (3)

3. По-добре свързана 
Европа чрез 
подобряване на 
мобилността и 
регионалната свързаност 
на ИКТ

RCO 41 —
Допълнителeн брой 
домакинства с 
широколентов достъп с 
много голям капацитет

RCR 53 — Домакинства 
с абонаменти за 
широколентов достъп до 
мрежа с много висок 
капацитет

RCO 42 —
Допълнителeн брой 
предприятия с 
широколентов достъп с 
много голям капацитет

RCR 54 — Предприятия 
с абонаменти за 
широколентов достъп до 
мрежа с много висок 
капацитет

RCO 43 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
TEN-T1

RCR 55 — Ползватели 
на новоизградени, 
реконструирани или 
модернизирани пътища 

RCO 44 — Дължина на 
новите пътища, 
получили подкрепа —
други

RCR 56 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената пътна 
инфраструктура

RCO 45 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани пътища 
— TEN-T

RCR 101 — Спестено 
време вследствие на 
подобрената 
железопътна 
инфраструктура

RCO 46 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани пътища 
— други

RCO 47 — Дължина на 
новите железопътни 

RCR 57 — Дължина на 
железопътните линии в 
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линии, получили 
подкрепа — TEN-T

експлоатация, 
оборудвани с 
Европейската система за 
управление на 
железопътното 
движение 

RCO 48 — Дължина на 
новите железопътни 
линии, получили 
подкрепа — други

RCR 58 — Годишен 
брой пътници по 
подпомаганите 
железопътни линии

RCO 49 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
железопътни линии —
TEN-T

RCR 59 — Товарни 
превози с железопътен 
транспорт

RCO 50 — Дължина на 
реконструираните или 
модернизирани 
железопътни линии —
други

RCR 60 — Товарни 
превози по вътрешни 
водни пътища

RCO 51 — Дължина на 
новите или 
модернизирани 
вътрешни водни пътища 
— TEN-T

RCO 52 — Дължина на 
новите или 
модернизирани 
вътрешни водни пътища 
— други

RCO 53 — Железопътни 
гари и съоръжения —
нови или модернизирани

RCO 54 —
Интермодални връзки —
нови или модернизирани

RCO 100 — Брой на 
пристанищата, получили 
подкрепа

заличава се заличава се

_______________

1 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 
2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна 
мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
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Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – подзаглавие 4

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката Крайни продукти Резултати

(1) (2) (3)

4. По-социална Европа 
— изпълнение на 
европейския стълб на 
социалните права

RCO 61 — Годишен 
брой на безработните 
лица, обслужвани чрез 
подобрени съоръжения 
на службите по 
заетостта (капацитет)

RCR 65 — Търсещи 
работа лица, които 
използват годишно 
услугите на 
подкрепяните служби по 
заетостта

RCO 63 — Капацитет на 
създадената временна 
инфраструктура за 
настаняване

RCR 66 — Брой на 
заетите жилища от 
построената или 
реновираната временна 
инфраструктура за 
настаняване 

RCO 64 — Капацитет на 
рехабилитираните 
жилища — за мигранти, 
бежанци и лица, 
намиращи се под или 
кандидатстващи за 
международна закрила

RCR 67 — Брой на 
заетите рехабилитирани 
жилища — за мигранти, 
бежанци и лица, 
намиращи се под или 
кандидатстващи за 
международна закрила

RCO 65 — Капацитет на 
рехабилитираните 
жилища — други

RCR 68 — Брой на 
заетите рехабилитирани 
жилища — други

RCO 66 — Капацитет на 
класните стаи на 
подкрепяната 
инфраструктура за 
грижи за деца (нови или 
модернизирани)

RCR 70 — Годишен 
брой на децата, 
използващи 
подкрепяната 
инфраструктура за 
грижи за деца

RCO 67 — Капацитет на 
класните стаи на 
подкрепяната 
образователна 
инфраструктура (нови 
или модернизирани)

RCR 71 — Годишен 
брой на децата, 
използващи 
подкрепяната 
образователна 
инфраструктура

RCO 69 — Капацитет на RCR 72 — Лица с 
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подкрепяната 
инфраструктура за 
здравни грижи

достъп до подобрени 
здравни услуги 

RCO 70 — Капацитет на 
подкрепяната социална 
инфраструктура 
(различна от жилищна)

RCR 73 — Годишен 
брой на лицата, които 
използват подкрепяните 
здравни заведения

RCR 74 — Годишен 
брой на лицата, които 
използват подкрепяните 
съоръжения за социални 
грижи

RCR 75 — Средно време 
за реагиране при спешни 
медицински случаи в 
подкрепяната област

Изменение

Цел на политиката Крайни продукти Резултати

(1) (2) (3)

4. По-социална Европа 
— изпълнение на 
европейския стълб на 
социалните права

RCO 61 — Годишен 
брой на безработните 
лица, обслужвани чрез 
подобрени съоръжения 
на службите по 
заетостта (капацитет)

RCR 65 — Търсещи 
работа лица, които 
използват годишно 
услугите на
подкрепяните служби по 
заетостта

RCO 63 — Капацитет на 
създадената временна 
инфраструктура за 
настаняване

RCR 66 — Брой на 
заетите жилища от 
построената или 
реновираната временна 
инфраструктура за 
настаняване

RCO 64 — Капацитет на 
рехабилитираните 
жилища — за мигранти, 
бежанци и лица, 
намиращи се под или 
кандидатстващи за 
международна закрила

RCR 67 — Брой на 
заетите рехабилитирани 
жилища — за мигранти, 
бежанци и лица, 
намиращи се под или 
кандидатстващи за 
международна закрила

RCO 65 — Капацитет на 
рехабилитираните 
жилища — други

RCR 68 — Брой на 
заетите рехабилитирани 
жилища — други

RCO 66 — Капацитет на 
класните стаи на 

RCR 70 — Годишен 
брой на децата, 
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подкрепяната 
инфраструктура за 
грижи за деца (нови или 
модернизирани)

използващи 
подкрепяната 
инфраструктура за 
грижи за деца

RCO 67 — Капацитет на 
класните стаи на 
подкрепяната 
образователна 
инфраструктура (нови 
или модернизирани)

RCR 71 — Годишен 
брой на децата, 
използващи 
подкрепяната 
образователна 
инфраструктура

RCO 69 — Капацитет и 
достъпност на 
подкрепяната 
инфраструктура за 
здравни грижи и 
иновативни 
технологии в 
областта на 
здравеопазването

RCR 72 — Лица с 
достъп до подобрени 
здравни услуги 

RCO 70 — Капацитет и 
достъпност на 
подкрепяната социална 
инфраструктура 
(различна от жилищна)

RCR 73 — Годишен 
брой на лицата, които 
използват подкрепяните 
здравни заведения

RCR 74 — Годишен 
брой на лицата, които 
използват подкрепяните 
съоръжения за социални 
грижи

RCR 75 — Средно време 
за реагиране при спешни 
медицински случаи в 
подкрепяната област

RCR 75а – Лица с 
достъп до повишена 
осведоменост и 
кампании за 
предотвратяване на 
заболяванията
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Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение II – подзаглавие 4 – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Цел на 
политиката

Специфична 
цел

Крайни продукти Резултати

(1) (2) (3) (4)

4. По-
социална 
Европа —
изпълнение на 
европейския 
стълб на 
социалните 
права

iv) 
Гарантиране 
на равен 
достъп до 
здравеопазва
не чрез 
развитие на 
инфраструкту
рата, 
включително 
първичните 
здравни 
грижи

CCO 20 — Нов 
или 
модернизиран 
капацитет на 
инфраструктурата 
на 
здравеопазването 

CCR 19 — Брой 
жители, имащи 
достъп до 
подобрени здравни 
услуги

Изменение

Цел на 
политиката

Специфична 
цел

Крайни продукти Резултати

(1) (2) (3) (4)

4. По-
социална 
Европа —
изпълнение на 
европейския 
стълб на 
социалните 
права

iv) 
Гарантиране 
на равен 
достъп до 
здравеопазва
не чрез 
развитие на 
инфраструкту
рата, 
включително 
първичните 
здравни 
грижи, като 
се вземат 
предвид 
потребност
ите, 
установени 

CCO 20 — Нови 
или 
модернизирани 
капацитет и 
достъпност на 
инфраструктурата 
на 
здравеопазването 

CCR 19 — Брой 
жители, имащи 
достъп до 
подобрени здравни 
услуги
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от 
пациенти 
или 
организации 
на пациенти
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